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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e seis minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 09ª Sessão Ordinária é 

“Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Olyntho 

Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 1876/03. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.402, de 03/04/19. 

“Ciente”. Processo nº. 0014/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.404, de 08/04/19. 

“Ciente”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.405, de 08/04/19; 

e 11.406, de 09/04/19. “Ciente”. Processo nº. 1676/19. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Regulamenta a exploração do serviço de compartilhamento 

de modais ativos ou elétricos de transporte individual no município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1753/19. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuição à Fundação do ABC - FUABC e abrir crédito adicional especial.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 1638/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Institui a obrigatoriedade de realização de palestras em academias de 

musculação alertando sobre os malefícios da utilização de esteroides 

anabolizantes, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 1685/19. Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de 

Macedo Bento. Projeto de Lei que "Altera o art. 1º da Lei n° 5.483, de 22 de 

fevereiro de 2017, que dispõe sobre avisos a fixação de placas orientadoras da 

potabilidade das águas de poços artesianos e bicas existentes em espaços 

públicos no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

1686/19. Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento. Projeto de Lei 
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que "Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 5.488, de 17 de 

março 2017, que dispõe sobre a utilização dos poços artesianos e bicas de água, 

localizados no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

1687/19. Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o uso das águas dos poços artesianos da municipalidade nas 

bicas pública e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1694/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui a cartilha de orientação para prevenir as 

quedas sofridas pelos idosos, no âmbito do município de São Caetano do Sul e 

dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 1714/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização sobre os 

Prejuízos Causados a Pessoas Físicas ou Jurídicas pela Divulgação de Falsas 

Iinformações (fake news), Ilegais ou Incompletas nas Redes Sociais' e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 1730/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Institui a gratuidade de assistência técnica pública para projetos e execuções de 

habitação de interesse social, no âmbito do município de São Caetano do Sul, e 

dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 1731/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre o remanejamento, anual, para o Programa Esportivo 

Comunitário (PEC) de 1% da verba destinada ao 'Desporto de Rendimento' da 

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), estabelecida pela 

Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processos nºs. 1622/19 a 1629/19. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma da valeta localizada em frente ao clube Jabaquara - 

União Jabaquara Futebol Clube, situada à avenida Prosperidade, 800 - bairro 

Prosperidade; um trabalho de dedetização na avenida Presidente Kennedy, com 

o objetivo de combater a proliferação de escorpiões; a poda das árvores 

existentes no interior do parque municipal José Agostinho Leal, situado à 

avenida Tietê, esquina com a rua Prestes Maia; a reforma do muro da EMEI 

Helena Musumeci, situada à rua Paranapanema, 670 - bairro Mauá; a retomada 

do ensino médio técnico municipal e gratuito, nas áreas de administração de 

empresas, contabilidade, publicidade, economia, logística e outras, de forma 

autônoma a outras entidades ou programas do governo federal, cujos cursos 

sejam ministrados diretamente pela Prefeitura Municipal, com formato similar 
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ao que existia antigamente no colégio Alcina Dantas Feijão; a instalação de 

lombada nas proximidades do cruzamento entre as ruas Tibagi e Silvia, no bairro 

Santa Maria; a isenção das taxas de vigilância sanitária no âmbito do município 

de São Caetano do Sul; e a reforma da EMEI Romeu Fiorelli, situada à rua dos 

Berilos, 113, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1633/19 e 1634/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

do centros de referência de atendimento à mulher vítima de violência, no 

município de São Caetano do Sul; e a instalação de uma unidade do CRAVI - 

Centro de Referência e Apoio à Vítima no município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1637/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a ampliação do horário de 

funcionamento dos Centros Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade 

(CISE). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1639/19 a 1643/19. Ródnei 

Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização do conjunto aquático 

Carlos Antonio Biazotto, localizado na avenida Fernando Simonsen, 120, bairro 

Cerâmica; a instalação de "kits de primeiros socorros", e treinamento quanto às 

técnicas básicas de primeiros-socorros a fim de capacitar e orientar pelo menos 

um (1) responsável por período nos clubes instalados em São Caetano do Sul; a 

revitalização da EME Profª Alcina Dantas Feijão, localizada na rua Capivari, 

500, bairro Mauá; a revitalização do CIEE Olyntho Voltarelli Filho - Alvi 

Celeste, localizado na rua Domênico Botam, 91, bairro Oswaldo Cruz; e a 

revitalização do CER Santa Paula - Gonzaga, localizado na rua Luís Louzã, 170, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1644/19 e 1645/19. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: tornar mão de via única a rua Madeira, 

entre a alameda São Caetano e a alameda Araguaia, no bairro Santa Maria; e o 

fechamento de buracos na rua Guaporé, altura do numeral 225, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1646/19 a 1650/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o exame de árvore, raiz e a poda de 

galhos, sito à avenida Dr. Augusto de Toledo, altura do número 1291, bairro 

Santa Paula; adequação de locais e assentos nos teatros, cinemas, auditórios e 

estádios municipais para pessoas com deficiência; ter a feira de artes, artesanato 

e gastronomia com tema nações, em diversos locais da cidade de São Caetano 

do Sul; a manutenção do playground e das telas de proteção da escola e da área 

de lazer infantil, localizado na EMI Claudio Musumeci, sito à rua Walter 

Figueira, 44 - Cerâmica; e a instalação de faixa elevada e semáforo sinalizador 

para travessia de pedestres na rua Líbero Badaró com estrada das Lágrimas, 



 

 

hae  4 

entorno da EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil Irineu da Silva. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1656/19 e 1657/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação do programa farmácia 

solidária municipal; e a limpeza e o fechamento da construção que se encontra 

embargada na alameda João Galego entre os números 619 e 671, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1659/19. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando análise prévia 

com relação à saúde da árvore realizando a remoção da mesma se necessário, na 

rua Duvilio José Quaglia, em frente ao n° 62, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1661/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o retrabalho de recapeamento asfáltico, na rua 

Herculano de Freitas logo após a rua Conde Francisco Matarazzo, no bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1667/19 a 1672/19. Ródnei 

Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: providências no sentido de realizar a 

revitalização da EMI Maria Simonetti Thomé, localizada na rua Tenente Antônio 

João, 413, bairro Cerâmica; providências no sentido de realizar a revitalização 

da EMI Ângela Massei, localizada na rua Nestor Moreira, 360, bairro Cerâmica; 

providências no sentido de realizar a revitalização da EMEI João Barile, 

localizada na rua Dr. Durval Vilalva, 125, bairro Fundação; providências no 

sentido de realizar a revitalização da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, 

localizada na estrada das Lágrimas, 1656, bairro Mauá; providências no sentido 

de realizar a revitalização da EMEF Elvira Paolilo Braido, localizada na rua 

Lisboa, 399, bairro Oswaldo Cruz; e providências no sentido de realizar a 

revitalização da EMI Maria Panarielo Leandrini, localizada na rua Sebastião 

Gomes de Lima, 60, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1675/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a este Edilidade, versando sobre instituir 

a "Campanha de Conscientização sobre a Importância da Vacinação e 

Imunização de Doenças Erradicadas ou Não". “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1680/19 e 1681/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

vistoria por meio de um agente fiscal, na obra da rua Marechal Deodoro (ao lado 

do nº 321) - bairro Santa Paula, solicitando que o proprietário apresente dentro 

do prazo legal a respectiva documentação. Em caso de não atendimento, aplicar 

multas e embargo conforme legislação vigente; e a ampliação dos horários de 

funcionamento de todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1683/19 e 1684/19. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a mudança de categoria 

de função da Guarda Civil Municipal, passando de risco de vida para 

periculosidade; e ações de controle de mosquitos, especialmente nos bairros São 

José, bairro Prosperidade, fundação e Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1688/19 a 1692/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

fornecer as pessoas com deficiência, comprovadamente de baixa renda, 

gratuidade na entrada de espetáculos culturais, cinemas e estádios no âmbito do 

território de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a este Edilidade, 

versando sobre ampliar o prazo das licenças maternidade e paternidade de 

servidores públicos municipais com filhos portadores de necessidades especiais 

de qualquer natureza; a demarcação de vagas exclusivas de estacionamento para 

idosos e pessoas com deficiência na rua Piauí, defronte o SESC, bairro Santa 

Paula; a padronização da vigilância na "Estação Jovem" de modo a nunca faltar 

a presença de guardas civis municipais; e a manutenção de tampa de bueiro (boca 

de lobo) na praça Cardeal Arcoverde, defronte à Igreja da Sagrada Família. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1695/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a recolocação das grades de 

diversos bueiros na praça Cardeal Arcoverde, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1696/19 a 1705/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

reforma de 2 bueiros na alameda dos Jacarandás, bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça Cardeal Arcoverde, com 

auxílio de motocicletas, bicicletas e viaturas; a reforma imediata da EMEF Padre 

Luiz Capra, situada à rua Busch, 42 - Nova Gerty; refazer o recapeamento 

asfáltico na rua Professor Antonio de Queirós Filho, altura do numeral, 188; 

refazer o trabalho de recapeamento asfáltico na rua Major Carlos Del Prete, 651, 

em frente ao Atende Fácil, Centro; fiscalização quanto ao roubo das tampas de 

ferro e grades dos ralos e bueiros, na praça Cardeal Arcoverde, Centro; maior 

fiscalização de trânsito na rua dos Castores, bairro Mauá; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas, bicicletas e 

motocicletas em todo o bairro Jardim São Caetano, para combater delitos 

específicos; a instalação de lombada ou lombofaixa, nas proximidades da 

Unidade Básica de Saúde Amélia Richard Locatelli, situada à alameda João 

Galego, nº 01, bairro Santa Maria; e a reforma imediata da cobertura da quadra 

poliesportiva, do clube CESPRO, situado à rua Garça, 121, bairro Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1706/19 a 1711/19. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a reforma e revitalização EMI Thereza Coan 

Fiorotti, localizada à rua Ulisses Tornincasa, 160 - bairro São José; a reforma e 
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revitalização da EMI Matheus Constantino, localizada à rua Silvia, 1743 - bairro 

Nova Gerty; a reforma e revitalização da EMI Marily Chinaglia Bonaparte, 

localizada à alameda Conde de Porto Alegre, 1540 - bairro Santa Maria; a 

reforma e revitalização da EMEI Orlando Moretto, localizada à rua Eng. 

Armando de Arruda Pereira, 120 - bairro Cerâmica; a reforma e revitalização da 

EMI Ângela Massei, localizada à rua Nestor Moreira, 360 - bairro Cerâmica; e 

a reforma e revitalização da EMI Maria Simonetti Thomé, localizada à rua 

Tenente Antônio João, 413 - bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1712/19 e 1713/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Tocantins, bairro Nova Gerty; 

e a instalação de placa de sinalização de trânsito na rua Tocantins bairro Nova 

Gerty, onde se fizer necessário, ressaltando maior atenção à sinalização entre a 

Tocantins e Paranapanema. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1716/19 a 

1723/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio uma equipe de 

campo para instalar uma placa de "proibido estacionar" na rua Nelly Pellegrino, 

entre os nºs 95 e 99 - Mauá; para que envie uma equipe de campo para realizar 

a poda das raízes e galhos da árvore situada à rua São Paulo, nº 1.728 - Santa 

Paula; para que envie uma equipe de campo para realizar os serviços abaixo 

mencionados; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas 

circunvizinhas e por toda a extensão da rua Niterói - Centro; para que envie uma 

equipe de campo para realizar a poda da árvore situada à rua Fortuna, nº 556 - 

Prosperidade; para que envie uma equipe de campo para realizar a poda das 

raízes e galhos da árvore situada à rua Tomaso Tomé, nº 314 - Olímpico; para 

que envie uma equipe de campo para realizar a poda da árvore situada à rua 

Fortuna, nº 271 - bairro Prosperidade; e para que envie uma equipe de campo 

para realizar o desentupimento da galeria de esgoto da rua do Níquel com a rua 

dos Diamantes - bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1725/19 a 1729/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências 

no sentido de realizar a revitalização do GBR Monte Azul, localizado na rua 

Amazonas, 1.958, bairro Cerâmica; providências no sentido de realizar a 

revitalização do CER Natale Cavaleiro (São José), localizado na estrada das 

Lágrimas, 90, bairro São José; providências no sentido de realizar a revitalização 

do AGITH, localizado na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1301, bairro 

Olímpico; providências no sentido de realizar a revitalização do CER Pedro 

Furlan (Tamoyo), localizado na rua São Paulo, 200, bairro Cerâmica; e 

providências no sentido de realizar a revitalização do cer Arthur Garbelotto 

(Fundação), localizado na rua Ceará, 509, bairro Fundação. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 1732/19 e 1733/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a limpeza e o fechamento da construção que se 

encontra embargada na alameda João Galego entre os números 619 e 671, bairro 

Santa Maria; e estudos criteriosos para a criação do museu afrodescendente no 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1736/19 a 1742/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para 

instalação de pintura de solo, faixa amarela, em frente ao condomínio na alameda 

Cassaquera nº 550, no bairro Barcelona; a instalação de placa indicando feira 

livre com o dia e local, na rua Emílio Rossi com a rua Oriente no bairro 

Barcelona; estudos para a retirada de árvore e que seja substituída por outra de 

pequeno porte na rua Rafael Correa Sampaio, 692, no bairro Santa Paula; 

instalação da pintura de faixa amarela de "proibido estacionar" em frente ao 

comércio, localizado na rua Peri, 329, bairro Santa Paula; as podas de árvores na 

rua Nazareth altura do nº 1504, no bairro Barcelona; a poda de árvore na rua 

Nossa Senhora Aparecida nº 20, esquina com a rua Alegre, no bairro Barcelona; 

e a repintura da faixa de carga e descarga em frente a farmácia localizada na 

avenida Presidente Kennedy nº 1170, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1744/19 e 1745/19. Ródnei Cláudio Alexandre. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: providências no sentido de realizar a revitalização da EMEF 

Oswaldo Samuel Massei, localizada na rua Giovani Perucchi, 190, bairro 

Oswaldo Cruz; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

instituir o programa municipal de apoio ao esporte que conceda incentivo fiscal 

aos patrocinadores esportivos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1746/19 e 

1747/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de projetos 

e oficinas de arte e música nas escolas públicas do município; e a revitalização 

da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, localizada na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, 231 - Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1749/19 a 1751/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize o 

recapeamento asfáltico na avenida Fernando Simonsen, altura do número 501, 

bairro Cerâmica; a alteração do curso da rua Machado de Assis para mão única, 

no trecho que compreende as ruas Major Carlos Del Prete e rua São Jorge, bairro 

Santo Antônio; e a manutenção da valeta localizada na rua José de Alencar, 

altura do número 169, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1752/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que acelere as inscrições para o auxílio 
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transporte escolar para os alunos matriculados em unidade escolar da rede 

municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1755/19 a 1759/19. Ródnei 

Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: em conjunto com a Secretaria 

Municipal da Fazenda, que realizem estudos de viabilidade para a instalação de 

Base Fixa da Guarda Civil Municipal (GCM) na praça instalada ao lado do CER 

Natale Cavaleiro (São José), localizado na estrada das Lágrimas, 90, bairro São 

José; providências no sentido de realizar a revitalização do ginásio destinado ao 

Centro de Lutas instalado nas dependências da AD São Caetano, localizado na 

avenida Fernando Simonsen, 120, bairro Cerâmica; em conjunto com a 

Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 

Juventude, que realizem estudos para construção ou adequação com areia, em 

uma das quadras instaladas no parque Santa Maria (Guaiamú), localizado na rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria; a 

instalação de base fixa da Guarda Civil Municipal (GCM) no estádio municipal 

Anacleto Campanella e Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida, 

localizados na avenida Walter Thomé, 64 , bairro Olímpico; e a viabilidade de 

fazer um recuo na área do ponto de ônibus localizado na rua Capivari, em frente 

ao número 500, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1760/19 e 

1761/19. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico 

na rua Goitacazes altura do nº 430, no bairro Santo Antônio; e que revitalize o 

parque infantil localizado nas dependências do União Jabaquara Futebol Clube, 

sito à avenida Prosperidade nº 720, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1631/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para o Presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Senhor Aparecido Inácio da 

Silva (Cidão do Sindicato), como grande articulador responsável pela 

permanência da General Motors em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a 

votação, faz uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto 

Campanella Junior. O Vereador Anacleto Campanella Junior solicita e o 

Presidente convida o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano 

do Sul, Sr. Aparecido Inácio da Silva, o para compor à Mesa. Assim é procedido. 

Dando continuidade ao encaminhamento para votação, faz uso da palavra os 

vereador Anacleto Campanella Junior. Para encaminhar a votação, faz uso da 

palavra o Vereador Edison Roberto Parra.  Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência da 

Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que 

em seguida ressume a presidência da mesa. 
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Processo nº. 1635/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Governo do Estado de São Paulo, visando a instalação de uma 

unidade do CRAVI - Centro de Referência e Apoio à Vítima no município. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1636/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações para as atletas de São Caetano do Sul, Rafaela 

Araújo e Milena Titoneli, que brilharam na disputa do 3º World Taekwondo 

President´s Cup em Andir no Marrocos entre os dias 6 e 7 do corrente mês. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1651/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - 

Distribuição São Paulo - SCS, visando em caráter de urgência capinar o terreno 

localizado à rua Walter Figueira, avenida Nelson Braido, até a avenida Guido 

Aliberti, (torres de transmissão). Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado". 

Processo nº. 1679/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à equipe de 

Futebol Society da GCM, pela conquista da medalha de bronze na "10ª Edição 

das Olimpíadas dos Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo". Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1682/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do 

Sul, pelos seus 48 anos de fundação, representada por sua Presidente, Senhora 

Vera Monari. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1693/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao grande Oriente do Brasil do estado de 

São Paulo, pela eleição dos Senhores Irmãos: Gerson Magdaleno e Daniel Keleti, 

por terem vencido democraticamente as eleições para Grão Mestre Estadual e 

Grão Mestre Estadual Adjunto do Grande Oriente do Brasil - São Paulo, com 96% 

dos votos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1715/19. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão 

da rua Niterói - Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

1724/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais de Voto de Congratulações à Igreja Cristã Maranata, pela consagração de 

seu novo templo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1734/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria de Estado da Saúde, visando solicitar ao Instituto de Assistência 

Médica ao Servidor Público Estadual, para reeditar a cartilha 'Manual de 

Prevenção de Quedas da Pessoa Idosa', distribuindo por meio de convênio à 

municipalidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1735/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, 

visando a remoção da colmeia que está no transformador de energia no poste 

localizado na alameda Cassaquera, 537, no bairro Barcelona. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1743/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas e constantes no perímetro que compreende as ruas da 

Eternidade, João Batista Negro, João Rela e a estrada das Lágrimas, no bairro 

Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1762/19. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações para o Centro de Triagem Neonatal e Estimulação 

Neurossensorial Dr. Tatuya Kawakami - CTNEN, pelos 8 anos de existência. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0923/19. Jander Cavalcanti 

de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício á ENEL- Distribuição São 

Paulo - Sede, visando informações sobre a falta de energia nos dias 26 e 27 de 

fevereiro de 2019, que durou mais de 24 horas no bairro Oswaldo Cruz. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.  

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 0943/19. Jander Cavalcanti de 

Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, 

visando informações sobre um possível retorno da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, levando-se em 

conta, notas divulgadas na imprensa e em redes sociais. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.  Colocado em votação, 

fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 

Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César Rogério 

Oliva.  Processo nº. 0962/19. Jander Cavalcanti de Lira e outros. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão 

Social, visando informações, sobre o controle e ações sociais que envolvam 

crianças, adolescentes, mulheres, famílias e idosos em situação de 

vulnerabilidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada.  Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis 

dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 1666/19. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE - 

Departamento de Águas e Energia Elétrica - SEDE, visando informações a 

respeito do calendário de limpeza dos piscinões das bacias hidrográficas dos rios 

Tamanduateí e Tietê. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada.  Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Sr. 

Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência da Mesa. Para declarar 

voto, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume 

a presidência da mesa. Processo nº. 1748/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar 

pelo falecimento de Douglas Felisberto. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1754/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento do Senhor Guilherme Rodrigues da Silva. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado”. Em razão dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente 

solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é procedido. O Presidente 

do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Sr. Aparecido Inácio da 

Silva, agradece ao Plenário e se retira da Mesa. Esgotadas as matérias do 

Expediente, o Sr. Presidente, comunica ao Plenário em cumprimento ao disposto 

da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, fará uso da palavra, em nome 

do Legislativo, o Vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, que assume a 

tribuna a fim de saudar a data cívica de “21 de abril”, comemorativa ao “Dia de 

Tiradentes”, o Mártir da Independência do Brasil. E assim procedido. Passa-se à 

fase de Explicação Pessoal.  O Sr. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: César 

Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Olyntho Sequalini Voltarelli e Ródnei 

Cláudio Alexandre. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a 

fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário 

procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 7960/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta o § 

5º ao artigo 48 da Lei nº 4.207, de 3 de março de 2004, que institui o Estatuto 

Municipal da Pessoa Deficiente e do Portador de Necessidades Especiais, alterada 
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pela Lei nº 5.040, de 3 de março de 2004 e dá outras providências”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item II - Processo nº 1461/19. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a 

conceder abono aos servidores que especifica e dá outras providências”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”.  O Sr. Presidente solicita e o Vereador Edison Roberto Parra assume a 

presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Eclerson 

Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa. Item III - Processo 

nº 7556/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade 

do Projeto de Lei que “Institui a ‘Política Municipal de Estímulo ao Protagonismo 

dos Alunos nas Demandas Escolares – Projeto Aluno Ouvidor’, na forma que 

especifica e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

se encontra na Mesa pedido de arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto de 

Lei, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Colocado em discussão e 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação 

o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item IV - 

Processo nº 7630/17. Sidnei Bezerra da Silva. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade 

do Projeto de Lei que “Altera a redação do art. 4º da Lei nº 5.532, de 29 de junho 

de 2017, que dispõe sobre a Universidade Aberta da Terceira Idade – UNIMAIS 

e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador 

Sidnei Bezerra da Silva pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em 

votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item V - Processo nº 3917/18. Mauricio Fernandes da Conceição. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Zumba’ e dá 

outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VI - Processo nº 3986/18. 

Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul, a ‘Semana Municipal de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS’ e dá 
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outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VII - Processo nº 1673/19. 

Mauricio Fernandes da Conceição. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Resolução que “Concede licença ao Vereador Mauricio Fernandes da Conceição, 

para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 23 (vinte e três) dias, no período 

de 29 de abril a 21 de maio de 2019 e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente solicita que seja 

feita a convocação do respectivo suplente. Item VIII - Processo nº 1674/19. 

César Rogério Oliva. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que 

“Concede licença ao Vereador César Rogério Oliva, para tratar de assuntos 

particulares, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período de 22 de abril a 06 de maio 

de 2019 e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. O Sr. Presidente solicita que seja feita a convocação do respectivo 

suplente. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva.  

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente 

declara, às dezenove horas e seis minutos, encerrada a presente Sessão e convida 

os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 

08ª Sessão Extraordinária que será realizada logo a seguir. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o 

Primeiro Secretário. ................................................................................................ 
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