ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA
NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS
SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZENOVE.
Às dezessete horas e trinta e nove minutos, com a presença dos Vereadores
registrada em livro próprio, o Senhor Vice-Presidente, Vereador Edison Roberto
Parra, neste ato designado Presidente da Mesa, declara aberta a Sessão. A Ata
da 12ª 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. 1457/19. Diretoria de
Orçamento e Finanças. Ofício do Sr. Diretor de Orçamento e Finanças,
encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial desta
Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas Simplificado com o
Detalhamento Das Fichas por Sub Elemento Da Despesa, e a Demonstração das
Variações Patrimoniais relativas ao mês de março de 2019. “À Comissão de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de São
Caetano do Sul. Ofício do Reitor da USCS, encaminhando cópia do Convênio
entre aquela autarquia e a Associação Hospitalar Filhas de Nossa Senhora do
Monte Calvário – Hospital Santa Virgínia. “Ciente”. Processo nº. 0768/70.
Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do
Decreto nº 11.411, de 26/04/19. “Ciente”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura
Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº
11.403, de 04/04/19. “Ciente”. Processo nº. 1295/19. Prefeitura Municipal.
Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.408, de
17/04/19. “Ciente”. Processo nº. 1594/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr.
Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.412, de 26/04/19.
“Ciente”. Processo nº. 2028/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Altera a redação do art. 3º da Lei Municipal nº 4.927, de 15 de setembro de
2010, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental
da cidade de São Caetano do Sul e autoriza a criação do Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São
Caetano do Sul - CONPRESCS". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1987/19. Eduardo José Vidoski. Projeto
de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de
São Caetano do Sul, o ‘Dia da Valorização da Mulher no Esporte’ e dá outras
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providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2022/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do
Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Soldado' e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 2023/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que
"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano
do Sul, o 'Dia do Exército Brasileiro' e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2026/19.
Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de
'Cidadã Sulsancaetanense' à Senhora Benedita Maria dos Santos, pelos
relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2032/19. Reinaldo
Alberto Perez. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão
Sulsancaetanense' ao Senhor Nilton Eugênio, pelos relevantes serviços prestados
ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 1988/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma Base da Guarda M
unicipal no imóvel que se encontra defronte à EMEF - Escola Municipal de
Ensino Fundamental 28 de Julho, localizada na rua Oriente, 501 - bairro
Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1993/19 a 1998/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e revitalização da EMEI
Helena Musumeci, localizada à rua Paranapanema, 670 - bairro Nova Gerty; a
reforma e revitalização da EMEI Pedro José Lorenzini, localizada à rua
Marechal Deodoro, 445 - bairro Santa Paula; a reforma e revitalização da EMEI
José Ferrari, localizada à rua Paraíba, 646 - Centro; a reforma e revitalização da
EMEI Fernando Piva, localizada à rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1050 bairro Olímpico; a reforma e revitalização da EMEI Abelardo Galdino Pinto,
localizada à rua Coronel Camisão, 320 - bairro Oswaldo Cruz; e a reforma e
revitalização da EMEI Francisco Falzarano, localizada à rua Vanda, 73 - bairro
Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2000/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que
providencie nos equipamentos de saúde, acesso ao sinal da rede wireless aos
cidadãos e aos profissionais de saúde, por parte do poder público de São Caetano
do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2001/19 e 2002/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja formada uma
equipe para vistoria noturna em todas as espécies plantadas em nosso município;
e estudos para implantação de academias abertas para terceira idade, em todos
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os parques e praças do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2003/19.
Luiz Carlos Baptista dos Santos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando Estudos visando o conserto de um enorme buraco no meio do leito
carroçável da Avenida Prosperidade, no Bairro Prosperidade. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2005/19. Luiz Carlos Baptista dos Santos. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando Estudos visando a instalação de
lombofaixa, em frente a entrada/saída principal da EMEI José Auricchio,
localizada à Rua Santa Rosa, 79, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2006/19 a 2008/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o fechamento
imediato do buraco na avenida Prosperidade, altura do número 717, bairro
Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda
extensão da rua Luiza, bairro Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas nas imediações da Escola Estadual Idalina Macedo
C. Sodré, na rua Conselheiro Lafayette nº 619, bairro Barcelona. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2012/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de arvore na rua
Piauí, 248, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2013/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o
programa de creche para idosos no âmbito do município de São Caetano do Sul.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2015/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de faixa
elevada pintada para travessia de pedestre e/ou lombada eletrônica na rua
Ribeirão Preto esquina com Pellegrino Bernardo, bairro Olímpico. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 2017/19 a 2020/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a manutenção e reforma do semáforo de pedestres, sito à rua
Humberto de Campos com a rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira; a
instalação de um radar no semáforo da rua Joana Angélica com a rua Taipas;
implantação para tornar a rua Engenheiro Rebouças sentido único do bairro
Olímpico para o bairro Cerâmica; e implantação para tornar a rua Castro Alves
sentido único do bairro Cerâmica para o bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2031/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
nas ruas do entorno do Atende Fácil, neste município. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 2035/19 a 2037/19. Reinaldo Alberto Perez. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a iniciativa de proporcionar aos deficientes auditivos do município
que necessitem dos serviços públicos o acesso a um intérprete de LIBRAS hae
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Língua Brasileira de Sinais, nas sessões ordinárias, extraordinárias, atos solenes
e sessão solene; a realização da semana de combate e prevenção à depressão
juvenil nas escolas municipais; e o nivelamento da tampa dos poços de visita no
trecho que compreende a praça Mauá e Park Shopping São Caetano em toda a
sua extensão, na avenida Guido Aliberti. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
2038/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a realização de pintura referente à sinalização de solo (sinalização
horizontal) e a instalação de placas indicativas (sinalização vertical) de "Área
Escolar", em caráter de urgência, na rua Floriano Peixoto, n° 313, bairro Santa
Paula - em frente à entrada da Escola Villare. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 2043/19 a 2047/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
poda da copa de árvore no cruzamento da rua Votorantim com avenida Goiás,
no bairro Barcelona; a poda da copa de árvore na rua Marlene, nº 607, no bairro
Nova Gerty; notificar o proprietário do terreno, visando providencias para
rigorosa limpeza do terreno ao lado do número 231, da rua Domingos Graciute
com a rua Guaiamú, número 231 bairro Santa Maria; a retirada de uma de árvore
e fazer o replantio de outra na rua Lomas Valentinas, nº 72, bairro Santa Maria;
e a repintura da valeta localizada na rua Guaiamú, nº 58, no bairro Santa Maria.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2048/19 e 2049/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção dos aparelhos de
ginastica da praça Maria Salete Bento Cicaroni, bairro Santa Maria; e firmar sem
ônus para si, acordos e parcerias técnico operacional para viabilizar o pagamento
de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo com cartões de débito
ou crédito. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2050/19 a 2054/19. Eduardo
José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da praça das Andorinhas, localizada na confluência
das ruas Arari e Arapuã, no bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico da rua
Ribeirão Pires, altura do número 417, bairro Mauá; a repintura da faixa de
travessia de pedestre e da sinalização “pare”, na rua Gonçalves Dias confluência
com a rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua
Humberto Fernandes Fortes, altura do nº 260, bairro São José; e a remoção dos
entulhos bem como a limpeza da via e do passeio público da rua Felippo Roveri
Camarão, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2056/19
e 2057/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: análise e
estudos para a diminuição da carga horária das lactaristas da rede pública
municipal, de acordo com a legislação vigente; e análise e estudos para a
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diminuição da carga horária das merendeiras da rede pública municipal, de
acordo com a legislação vigente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2059/19
a 2083/19. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências no sentido
de sanar a questão dos pombos que invadem o Espaço Verde Chico Mendes,
notificando à CIVISA- Centro Integrado de Vigilância à Saúde Dr. Osvaldo
Cipullo, localizado na rua Justino Paixão, nº141, bairro Mauá; estudos para
aumentar a malha cicloviária e interligações com as ciclovias existentes, ligandoas as de municípios fronteiriços; realizar poda e vistoria na árvore localizada ao
lado da EMEF Sylvio Romero, na rua Urupema, nº183 bairro Santa Paula, (foto
em anexo); manutenção geral do muro no entorno da EMI Ângela Massei, (fotos
em anexo); a poda e vistoria na árvore localizada na avenida Tijucussú, nº 456,
bairro Olímpico (foto em anexo); estudos sobre a possibilidade da instalação de
redutor de velocidade, (lombada) ou lombofaixa na rua Ingá, altura do nº 337bairro Oswaldo Cruz, (foto em anexo); a execução para efetuar os devidos
reparos na calçada (passeio público) na rua Coronel Camisão, altura do nº 91 bairro Oswaldo Cruz, (foto em anexo); efetuar os devidos reparos na calçada e
manutenção na raiz da árvore localizada na rua Coronel Camisão, altura do nº
373 - bairro Oswaldo Cruz, (foto em anexo); efetuar os devidos reparos na
calçada e manutenção na raiz da árvore localizada na rua Idalino Moretti, altura
do nº 225, bairro Olímpico (foto em anexo); efetuar os devidos reparos na
calçada e manutenção na raiz da árvore localizada na rua Roma, altura do nº 113
– bairro Oswaldo Cruz , (foto em anexo); reparos na calçada e manutenção na
raiz da árvore localizada na praça 24 de Outubro, localizada na rua Roma, altura
do nº 165 – bairro Oswaldo Cruz , (foto em anexo); a realização de convênio,
entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria Estadual de Segurança Pública, para
a realização da "Atividade Delegada"; a implantação de piscinão para conter as
águas das chuvas e evitar enchentes no bairro Fundação; a realização de
campanha ou plano emergencial, bem como dispositivos necessários para evitar
enchentes; atender à demanda para construção de ciclovias em pontos onde haja
necessidade de bicicletários municipais sob responsabilidade da prefeitura ou de
empresas privadas conveniadas; fortalecer e incentivar parcerias com os
hipermercados estabelecidos em nossa cidade, a fim de enriquecer currículos,
promovendo-se cursos de capacitação direcionados aos munícipes, visando
minimizar o desemprego; promover diálogo entre a Prefeitura, a Reitoria da
Universidade de São Caetano do Sul e a Secretaria Municipal de Educação, a
fim de oferecer bolsa de pós-graduação, mestrado e todo incentivo que possa
contribuir para qualificar professores da Rede Municipal de Ensino, a exemplo
do que já ocorre com coordenadores e diretores; a possibilidade de realizar
recapeamento asfáltico na avenida do Estado, nas imediações do Carrefour até o
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inicio do bairro Prosperidade; proceder a revitalização, troca dos brinquedos e
dos equipamentos de ginástica do Espaço Verde Chico Mendes, bairro
Cerâmica; a construção de uma unidade escolar de fundamental e ensino médio
no local da praça Luiz Olinto Tortorello, avenida Goiás, bairro Santo Antônio;
determinar à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, em parceria com a
Secretaria Municipal de Cultura, estudos a fim de promover eventos para
estimular os munícipes a buscar meio de transporte não poluente; a
implementação de bicicletário no interior do Terminal Rodoviário Nicolau Delic
e da estação São Caetano do Sul; firmar convênio para que as ciclofaixas de lazer
implantadas no município sejam geridas por patrocinadores a fim de desonerar
os cofres públicos municipais; realizar completa revitalização na passagem entre
a travessa Ana Maria e avenida Tijucussú – bairro Olímpico, (fotos em anexo);
e manutenção ou retirada da grade de proteção localizada na rua Castro Alves,
altura do nº 460, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2084/19 a 2086/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
permanência por 24 horas da Guarda Civil Municipal no parque Guaiamú,
localizado no bairro Santa Maria, e imediações; a imediata compra de rações
para os peixes de todos os lagos existentes em São Caetano do Sul; e o
fornecimento de remédio em casa aos moradores do município de São Caetano
do Sul, maiores de 60 anos, portadores de necessidades especiais ou mobilidade
reduzida ou dificuldade de locomoção, portadores de doenças cardiovasculares
e demais doenças de tratamento regular. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
2088/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a reforma e revitalização da EMEI Irineu da Silva, localizada à
estrada das Lágrimas, 320 - bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 1990/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Fundação
das Artes, pelo concerto realizado dia 1 do corrente mês pela passagem dos 51
anos de fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
1991/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de
Segurança Pública – SESEG e à Guarda Civil Municipal, por capacitarem e
treinarem Guardas Civis Municipais - GCMs, para atuarem utilizando drones –
veículos aéreos não tripulados, trazendo assim, mais segurança aos cidadãos
sulsancaetanenses. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
1992/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a 3ª Companhia do 6º Batalhão
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da Polícia Militar de São Caetano do Sul – SP, por de forma heroica, inteligente
e rápida ter no dia 30 de abril de 2019, salvo dois reféns e recuperado carga
roubada na cidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2009/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
nas imediações da Escola Estadual Idalina Macedo C. Sodré, na rua Conselheiro
Lafayette nº 619, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 2011/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao bairro
Prosperidade de São Caetano do Sul, pelos seus 56 anos de anexação a cidade
de São Caetano do Sul, ocorrido juridicamente no dia 13 de abril de 1967, após
longa batalha judicial com a cidade de Santo André. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 2014/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao PSDB Mulher, na pessoa de sua Presidente Juliana Teixeira,
extensivo às Senhoras Abigail Montanher, Ana Paula Demambro, Andreza
Guidolin, Anna Figueira, Cristiane Peres, Elisabeth Lutz, Fernanda Annunciato,
Leda Leal, Ivanice da Silva, Márcia Gallo, Marli Porfilho, Neide Lima, Renata
Lembo, Renata Rainatto e Sandra Felix, pela realização do "Encontro PSDB
Mulher", ocorrido no plenário dos autonomistas. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 2021/19. Magali Aparecida Selva Pinto.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Atletas da Terceira Idade e à Coordenadoria Municipal da
Terceira Idade (COMTID), pela participação no 20º Jotisa, que acontecerá entre
os dia 6 e 22 de maio do corrente ano. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2024/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Hospital Militar de Área de São Paulo – HMASP, pela
comemoração de seus 99° (nonagésimo nono) ano de fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2025/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Secretaria Municipal da Fazenda, à Secretaria Municipal de
Obras e Habitação, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, à Secretaria
Municipal de Esportes Lazer e Juventude, à Secretaria Municipal de Educação e
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à Secretaria Municipal de Saúde, pelo atendimento à nossa proposição de
número 3125/2018, pela implantação do programa de obras ‘Revitaliza’, pelo
lançamento do Jornal São Caetano e do código QR CODE. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2027/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, pela eleição
da Executiva Estadual, a saber: Presidente: Senhor Marco Vinholi; 1º Vice:
Senhor Vanderlei Macris; 2º Vice: Senhor Dilador Borges; 3º Vice: Senhor
Evandro Losacco; Secretário Geral: Senhor Carlos Alberto Balotta; 1º
Secretário: Ademir Cleto; Tesoureiro: Senhor Fred Guidoni; 2º Tesoureiro:
Senhor Bubens Cury. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2030/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª
Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no
combate aos crimes de furto e roubo, nas ruas do entorno do Atende Fácil.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2033/19.
Reinaldo Alberto Perez. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações à Sociedade Amigos do Bairro Prosperidade pela
realização da 9ª Festa Show ocorrida no dia 27 de abril em comemoração aos 56
anos de anexação política no bairro Prosperidade à São Caetano do Sul.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2034/19.
Reinaldo Alberto Perez. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do
6º BPM-M, visando rondas ostensivas preventivas e constantes no quadrilátero
que compreende as ruas Vieira de Carvalho, Frieda, Boa Vista e Pan, bairro
Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2040/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações aos 33 novos integrantes do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), de São Caetano do Sul,
que estarão à frente do colegiado pelo Biênio 2019/2021. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2042/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva e outros. Requerimento solicitando envio de ofício ao Governo
do Estado de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, visando que opte pela
construção da linha 18 – Bronze do Metrô. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2055/19. Eduardo José Vidoski. Requerimento
hae
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
nas imediações da praça das Andorinhas, localizada na confluência das ruas
Arari e Arapuã, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2058/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Funerária
Ossel em São Caetano do Sul, pelos seus 21 anos de fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2087/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas no parque Guaiamú, localizado no bairro Santa Maria,
e imediações. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1358/19.
Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria
Municipal de Saúde - SESAUD, visando informações sobre as ambulâncias de
São Caetano do Sul. 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, Paulo Roberto de Jesus e Ubiratan
Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores
Jander Cavalcanti de Lira, Olyntho Sequalini Voltarelli, Anacleto Campanella
Junior e César Rogério Oliva. Processo nº. 1380/19. César Rogério Oliva.
Solicitando informações quanto a falta de professores do 2º ano fundamental, da
EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Décio Machado Gaia,
situada à rua Michel Glebochi, 90 - bairro Boa Vista. 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, Paulo Roberto de
Jesus e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 1491/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito
municipal, visando informações referente a troca de Secretário da SEEDUC
(Secretaria Municipal de Educação de São Caetano do Sul). 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,
Paulo Roberto de Jesus e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº.
1522/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao
Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA, visando
informações sobre os cuidados que o poder público de São Caetano do Sul está
tomando em relação à água dos poços artesianos da cidade. Colocado em
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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,
Paulo Roberto de Jesus e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto,
fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira, Anacleto
Campanella Junior, César Rogério Oliva e Paulo Roberto de Jesus. Processo nº.
2010/19. Edison Roberto Parra e outros. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da cantora e
compositora, Beth Carvalho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 2041/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento de Noemy Monteagudo. 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. Esgotadas as
matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente
procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da
palavra os Nobres Edis: Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e César Rogério Oliva.
O Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli assume a
presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs.
Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Edison Roberto Parra, que em
seguida reassume a presidência da Mesa e dá proceguimento à chamada nominal
alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Jander
Cavalcanti de Lira. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o
Vereador Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
O Sr. Presidente dá proceguimento à chamada nominal alfabética dos Srs.
Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Marcos Sergio Gonçalves
Fontes, Olyntho Sequalini Voltarelli, Paulo Roberto de Jesus, Reinaldo Alberto
Perez, Ricardo Andrejuk e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 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 0757/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e
Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
conceder o uso de bem público ao São Caetano Esporte Clube para suas
instalações 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
hae
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- Processo nº 1676/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do 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”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Presidente
comunica ao Plenário que se encontra na Mesa Emenda Única, informando que
a discussão e a votação serão realizadas sem prejuízo da Emenda Única.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno, sem prejuízo
da Emenda Única”. O 1º Secretário procede à Leitura da Emenda Única.
Colocada em discussão, fazem uso da palavra os vereadores: Jander Cavalcanti
de Lira, César Rogério Oliva e Paulo Roberto de Jesus. Ninguém mais desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da
palavra os vereadores: Anacleto Campanella Junior e Jander Cavalcanti de Lira.
Colocada em votação, fica “Rejeitada a Emenda Única, com votos favoráveis
dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander
Cavalcanti de Lira, Marcel Franco Munhoz, Paulo Roberto de Jesus e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Tendo a Emenda Única sido rejeitada, o Sr.
Presidente solicita que “Publique-se na forma original”. Para declarar voto,
fazem uso da palavra os vereadores Sidnei Bezerra da Silva e Jander Cavalcanti
de Lira. Item III - Processo nº 2733/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do
artigo 1º, ambos da Lei nº 4.181, de 31 de outubro de 2003, que dispõe sobre a
proibição de fornecimento de alimentação aos pombos e animais nocivos à saúde
em São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de
Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado
em 2º Turno, com voto contrário do Vereador Ubiratan Ribeiro
Figueiredo”. “Publique-se.” Para declarar voto, fazem uso da palavra os
vereadores: Ubiratan Ribeiro Figueiredo, Marcos Sergio Gonçalves Fontes,
Paulo Roberto de Jesus, Jander Cavalcanti de Lira, César Rogério Oliva, Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva e Reinaldo Alberto Perez. Item IV Processo nº 1777/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Altera a redação das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I, do art. 3º da Lei
Municipal nº 5.703, de 13 de dezembro de 2018, que estima a Receita e fixa a
Despesa do Município para o exercício de 2019.”. 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. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores
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César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica
“Aprovado em 1º Turno”. Item V - Processo nº 1778/19. Prefeitura
Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza, o Sistema
de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental – SAESA, a ceder servidores do
quadro da Autarquia para órgãos Federais e Estaduais e dá outras providências”.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento, favorável. voto contrário, em separado, apresentado
pelo Suplente de Vereador Luiz Carlos Baptista dos Santos. Colocado em
discussão, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. O
Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli assume a
presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador
César Rogério Oliva. O Vereador Edison Roberto Parra reassume a presidência
da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Paulo
Roberto de Jesus. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador
Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno, com votos
contrários dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo
Bento, Jander Cavalcanti de Lira, Paulo Roberto de Jesus e Ubiratan
Ribeiro Figueiredo.”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se faz
necessário colocar em votação a prorrogação do tempo regimental desta fase,
para a conclusão dos trabalhos. Colocada em votação, a prorrogação fica
“Aprovada”. Item VI - Processo nº 1783/19. Prefeitura Municipal. 1ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Caetano do Sul COMSEA 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 VII - Processo nº
5870/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação
Adiadas do Projeto de Lei que “Proíbe a discriminação por uso de tatuagens no
serviço público municipal 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
VIII - Processo nº 7168/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 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 de Prevenção,
Conscientização e Combate à Automutilação’ 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
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da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º
Turno”. Item IX - Processo nº 7376/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana de
Conscientização Contra a Misoginia nas Redes Sociais e suas Consequências’,
no âmbito do Município de São Caetano do Sul 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 X - Processo nº 3308/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o
‘Programa Defensores dos Animais’, no âmbito do Município de São Caetano
do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o
Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém desejando fazer uso da palavra,
é esta encerrada. Em encaminhamento de votação, o Vereador Anacleto
Campanella Junior pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. Ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões”. Esgotados os motivos
que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte horas e
quarenta minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata,
que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro
Secretário. .............................................................................................................

EDISON ROBERTO PARRA
PRESIDENTE
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