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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE OITO DIAS 

DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e cinco 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. As Atas 

da 15ª Sessão Ordinária, da 10ª Sessão Extraordinária, do 2º Ato Solene, da 2ª 

e da 3ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 5984/18. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.420, de 20/05/19. “Ciente”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos nºs: 11.417, de 16/05/19; 11.415, de 02/05/19. “Ciente”. Processo 

nº. 1163/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.419, de 20/05/19. “Ciente”. Processo 

nº. 2238/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que " revoga a Lei Municipal 

nº 2.631, de 25 de setembro de 1980, que autoriza o Poder Executivo a ceder 

em comodato ao Núcleo de Capacitação do Menor - NUCAME determinado 

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

Orçamento”. Processo nº. 2357/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 4.930, de 27 de setembro de 

2010, que institui a campanha permanente de prevenção e combate à infecção 

hospitalar à população do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2358/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Altera a ementa e o artigo 1º , ambos da Lei nº 4.633, de 08 de maio de 2008, 

que institui a campanha de orientação e tratamento do glaucoma no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2359/19. Edison 

Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de Ação pela Saúde da 

Mulher ' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e 
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de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2365/19. Francisco de Macedo 

Bento. Projeto de Lei que "Institui a proibição à prática de manter trancado e 

desacompanhado de responsável, criança ou animal no interior de automóveis 

estacionados, nas dependências de estabelecimentos situados no município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2381/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do artigo 

1º da Lei nº 4.284, de 04 de abril de 2005, que dispõe sobre a proibição de 

destinar óleo ou gordura vegetal utilizado na fritura de alimentos, nos 

encanamentos que ligam a rede coletora de esgoto, fossa asséptica ou qualquer 

outro equivalente, no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2382/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, da afixação de placa de divulgação do serviço 'Disque 

Denúncia de Abuso e exploração Sexual de Crianças e Adolescentes', e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2383/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Altera o 'caput' do artigo 8º da Lei nº 5.732, de 8 de maio de 2019, 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. 2409/19. 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 cerimonialista' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2412/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o 'Dia Sem Tabaco' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 2413/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da 

Saúde Digestiva' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2414/19. Edison 

Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Munícipio de São Caetano do Sul, a 'Semana de Prevenção e 

Combate à Trombofilia nas Gestantes', e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 2415/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no 

calendário de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, a ‘Semana 
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Pressão Arterial 12 por 8' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2416/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Encontro 

de Carros Antigos’ e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2433/19. 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 Professor' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2451/19. Mesa 

Diretora. Projeto de Lei que "Institui o PECS - Plano de Empregos, Carreiras 

e Salários para os Servidores ocupantes de empregos permanentes do quadro 

funcional da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, e dá providências 

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

Orçamento”. Processo nº. 2453/19. Mesa Diretora. Projeto de Resolução que 

"Revoga a Resolução nº 783, de 13 de julho de 1990; os arts. 4º e 5º da 

Resolução nº 828, de 8 de julho de 1993; e o artigo 2º da Resolução nº 830, 

de 19 de agosto de 1993.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2465/19. Mesa Diretora. Projeto de 

Lei que "Revoga a Lei Municipal nº 1.849, de 14 de agosto de 1970; o art. 2º 

da Lei Municipal nº 2.815, de 9 de outubro de 1985; e o art. 3º da Lei 

Municipal nº 2.882, de 22 de novembro de 1985.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2356/19. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que os 

recém-nascidos, já saiam das maternidades de São Caetano do Sul, com o 

cidcard definitivo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2360/19 a 2364/19. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reestruturação das 

ruas Graça Aranha e Paolo Matorelli, ambas no bairro Fundação; a limpeza e 

dedetização da EMEI Luiz Giorgette, localizada no bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro São José; a 

pintura de faixa de pedestre na rua Oswaldo Cruz, 721; e a pintura de faixa de 

pedestre na rua Espírito Santo, 900, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2368/19 a 2374/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: implantação de atendimentos com psicólogos 

em atenção à criança e ao adolescente nas UBSs de nosso município; uma 

avaliação técnica da árvore na rua Urupema 291, bairro Oswaldo Cruz; a 

instalação de um braço de luz na rua Urupema, 210, bairro Oswaldo Cruz; 

uma avaliação técnica da árvore na rua Urupema 290, bairro Oswaldo Cruz; a 
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poda de árvore na rua Urupema em frente ao nº 23; a instalação de placas 

indicativas com nomenclatura da rua Urupema no bairro Oswaldo Cruz; e a 

poda da árvore na rua Urupema, 172, em frente a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Sylvio Romero. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2375/19 

a 2378/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma do passeio 

público, localizada na rua Juruá, no bairro Mauá, atrás do Clube Águias; a 

reforma imediata do muro, atras do Clube Águias, na rua Juruá, bairro Mauá; 

a reforma de uma boca de lobo, existente na rua Juruá, atrás do Clube Águias, 

no bairro Mauá; e a reforma dos bueiros existentes na rua Juruá, atrás do Clube 

Águias, no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2379/19. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a colocação de cobertura e assentos no ponto de ônibus instalado na alameda 

São Caetano, altura do número 2500, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2385/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a urgente instalação de um redutor de 

velocidade, do tipo lombada, na alameda Araguaia, na altura do número 476, 

no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2386/19 a 

2391/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de uma lombofaixa na rua Piabanha, em frente ao nº 132; ampliar 

o número de vagas para idosos e deficientes em toda a extensão da rua 

Visconde de Inhaúma; a ampliação de vagas para idosos e deficientes no 

Atende Fácil, e fiscalização no estacionamento; que sejam implantados 

relógios digitais nos corredores públicos de nossa cidade, tais como: avenida 

Goiás, avenida Presidente Kennedy e avenida Tijucussú; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Juruá, Vila gerty; e ampliação do 

número de vagas de fonoaudiólogo no período noturno. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2394/19 a 2401/19. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

encaminhar efetivo da Guarda Civil Municipal - GCM, para realização de 

rondas, na rua Goitacazes; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de bicicletas, motocicletas e viaturas nas proximidades 

da EMEF 28 de Julho, na rua Oriente, bairro Barcelona; melhorias da 

iluminação pública em toda extensão da rua Nazareth, no bairro Barcelona; o 

conserto de um buraco no leito carroçável na avenida Luiz Cláudio Capovilla 

Filho, em frente a banca de jornal da praça; a reforma do antigo clube Circolo 

Italiano, na rua Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; incluir no clube São 

José, situado a rua Rio Grande do Sul esquina com a rua São Paulo, na planilha 
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de reformas; o conserto da boca de lobo, situada no cruzamento das ruas 

Flórida e Piratininga, no bairro Barcelona; e a reforma, preferencialmente, 

durante o período de férias escolares, da EMEI Romeu Fiorelli, situada no 

bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2402/19 a 

2408/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de placas indicativas com nomenclatura na rua Ângelo Ferro, no 

bairro Vila gerty; a poda de árvore na rua Ângelo Ferro, 229, Vila gerty; uma 

fiscalização das calçadas em mau estado de conservação da rua Nelly 

Pellegrino , Vila gerty, e posterior intimação dos proprietários dos móveis; a 

instalação de poste com sinalização luminosa piscante, e placa de advertência 

com os seguintes dizeres: "Atenção: cruze com cuidado", no cruzamento das 

ruas rua Ângelo Ferro e Nelly Pellegrino , Vila gerty; o recapeamento asfáltico 

da rua Ângelo Ferro, Vila gerty, no trecho compreendido entre a rua Juruá até 

a rua Nelly Pellegrino ; substituição de lampadas tradicionais pelas de LED, 

na rua Ângelo Ferro, bairro Vila gerty; e a substituição de lampadas 

tradicionais pelas de LED, na rua Juruá, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2417/19 a 2432/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a disponibilização gratuita de sinal de Wi-Fi nos órgãos 

públicos municipais; a adoção de medidas para a realização de ação de 

desinsetização no Centro; a adoção de medidas para a realização de ação de 

desinsetização no bairro Barcelona; a adoção de medidas para a realização de 

ação de desinsetização no bairro Boa Vista; a adoção de medidas para a 

realização de ação de desinsetização no bairro Jardim São Caetano; a adoção 

de medidas para a realização de ação de desinsetização no bairro Oswaldo 

Cruz; a adoção de medidas para a realização de ação de desinsetização no 

bairro Santo Antônio; a adoção de medidas para a realização de ação de 

desinsetização no bairro Santa Maria; a adoção de medidas para a realização 

de ação de desinsetização no bairro Santa Paula; a adoção de medidas para a 

realização de ação de desinsetização no bairro Fundação; a adoção de medidas 

para a realização de ação de desinsetização no bairro Prosperidade; a adoção 

de medidas para a realização de ação de desinsetização no bairro Cerâmica; a 

adoção de medidas para a realização de ação de desinsetização no bairro 

Mauá; a adoção de medidas para a realização de ação de desinsetização no 

bairro Olímpico; a adoção de medidas para a realização de ação de 

desinsetização no bairro Nova Gerty; e a adoção de medidas para a realização 

de ação de desinsetização no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2434/19 e 2435/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 



 

 

hae  6 

Município: a criação de uma academia para prática de treinamento resistido 

terapêutico (fortalecimento muscular), com aparelhos adaptados e projetados 

para terceira idade; e a proibição da utilização de carro de som, trio elétrico 

ou similiar, limitando o som emitido durante os eventos realizados na avenida 

Presidente Kennedy, especialmente aos domingos. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2438/19 a 2443/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização e limpeza do Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; 

instalar brinquedos adaptados para crianças com deficiência e mobilidade 

reduzida no Espaço Verde Chico Mendes; a execução de manutenção nos 

brinquedos localizados no espaço Chico Mendes - bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes, nas 

imediações do Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do parque Catarina 

Scarpano D’Agostini, bairro Cerâmica; e a implantação de placas de marcação 

de distância percorrida, nas áreas destinadas a prática de caminhadas nos 

parques da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2444/19 a 2450/19. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantação de 

sinalização no chão para deficiente visual, em toda a extensão (entrada, saída, 

na praça) da Secretária Municipal da Educação na avenida Goiás, nº 950, 

bairro Santo Antônio; a poda da árvore na rua Quintino Bocaiúva, nº 108, no 

bairro Santa Paula; a poda da árvore na rua Quintino Bocaiúva, nº 125, no 

bairro Santa Paula; a poda de duas árvores na rua florida, nº 40, no bairro 

Santa Paula; instalação de cerca antifurto (tipo ouriço) no muro do cemitério 

São Caetano, na rua Tiradentes, nº 219, bairro Santa Paula; instalação de cerca 

antifurto (tipo ouriço), no muro do cemitério das Lágrimas, na rua da 

Eternidade, nº 263, bairro Mauá; e instalação de cerca antifurto (tipo ouriço), 

no muro do Cemitério da Saudade, na rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, 880, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2454/19 

a 2457/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de placas 

de “proibido estacionar caminhões”, nas ruas Mem de Sá e Pasteur, bairro 

Jardim São Caetano; o recapeamento asfáltico na avenida Presidente 

Kennedy, altura do número 3029, bairro Boa Vista; a manutenção da 

iluminação pública na avenida Tietê, especialmente na altura do número 956, 

bairro Nova Gerty; e à instalação de rampas de acessibilidade nas ruas Justino 

Paixão e Amadeu Vezzaro, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2459/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma lixeira na rua Casemiro 
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de Abreu, 318, esquina com a rua Gonçalves Dias, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2461/19 a 2464/19. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no bairro Barcelona; para que seja abastecido rações para os peixes 

no Parque Botânico e Escola Municipal de Ecologia, em São Caetano do Sul; 

que seja colocada uma iluminação adequada em todo o Parque Botânico e 

Escola Municipal de Ecologia, em São Caetano do Sul; e a disponibilização 

de guardas fixos para estarem na portaria do Parque Botânico e Escola 

Municipal de Ecologia. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2366/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Instituto Mauá de Tecnologia – IMT, 

pela conquista dos 2º e 3º lugares no 1º concurso do CBCA (Centro Brasileiro 

da Construção em Aço), com o tema ‘Passarelas Modulares sobre Rodovias 

do DNIT’. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

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

2392/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

na rua Urupema, bairro Oswaldo Cruz e imediações. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2393/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Juruá, bairro Vila gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2411/19. Edison 

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

de Congratulações pelo 48º aniversário do Pastor Marcos Roberto Dias. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2436/19. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas constante nas imediações do parque 

Catarina Scarpano D'Agostini, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2437/19. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas e constante nas imediações do Espaço Verde Chico Mendes, 

bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2452/19. Jander Cavalcanti de Lira. Moção de apoio ao piloto de corridas 

Lucas di Grassa, a sua equipe AUDI Sport Abt Schaeffler e aos dirigentes da 
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FIA Formula e Championship, pelos esforços em trazer a competição para o 

estado de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2458/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 

nove anos de fundação do Lions Club de São Caetano do Sul Santa Maria, 

ocorrido em 27 de maio deste ano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1492/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal da Fazenda, visando 

informações acerca dos imóveis que atualmente encontram-se em situação de 

abandono (relação dos imóveis com nome dos proprietários) e em dívida com 

a fazenda municipal. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

favoráveis dos vereadores Cesar Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. 

Processo nº. 1989/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando 

informações sobre a contribuição de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) 

concedida à Fundação ABC pelo município de São Caetano do Sul. Colocado 

em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. 

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. 

Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos 

vereadores Cesar Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto, faz 

uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella Junior. Processo nº. 

2285/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS , visando informaçoes 

sobre plano de revisão para a poda em árvores que se encontram com galhos 

entrelaçados na fiação de alta tensão, localizadas nos passeios públicos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2380/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Roberto Von Haydin. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2460/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Sueli Briani Rodrigues 

da Costa. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 
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esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

2466/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora 

Carolina Abate Dea. 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. Faz uso da palavra o Nobre Edil: 

César Rogério Oliva. O Presidente solicita e o Vereador Marcel Franco 

Munhoz assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Jander 

Cavalcanti de Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da 

Mesa e dá continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Faz uso da palavra o Nobre Edil: Sidnei Bezerra da Silva. 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 2652/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 

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 do 

Enfrentamento à Psicofobia’ 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.”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item II - Processo nº 2219/19. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Cria o ‘Programa 

de Fornecimento de Tecnologia Assistiva’ 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. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item III - 

Processo nº 6357/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 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 

Valorização do Educador, Funcionários e Colaboradores das Escolas 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. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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



 

 

hae  10 

1º Turno”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Item IV - Processo nº 6736/17. 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 a obrigatoriedade dos hospitais públicos, privados e as instituições 

congêneres do Município de São Caetano do Sul notificarem as ocorrências 

de uso de bebida alcoólica, entorpecentes ou ambas as substâncias, por 

crianças e adolescentes e dá outras providências”. Colocado em discussão e 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em 

encaminhamento para votação, o autor, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo 

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 0099/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Discussão 

e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando 

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana 

de Conscientização à Violência no âmbito Escolar’ e dá outras providências”. 

O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa pedido de 

arquivamento, efetuado pela autora do Projeto de Lei, Vereadora Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 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 VI - 

Processo nº 2667/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e dos artigos 1º e 

7º, ambos da Lei nº 4.313, de 6 de setembro de 2005, que institui a ‘Campanha 

Permanente de Conscientização e Doação Voluntária de Sangue’, 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. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

1º Turno”. Item VII - Processo nº 3579/18. Mauricio Fernandes da 

Conceição. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação 

do artigo 1º da Lei nº 4.381, de 7 de abril de 2006, que institui o ‘Dia do 

Conselheiro Tutelar’ no Calendário Oficial de Datas e Eventos 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 

VIII - Processo nº 2026/19. Paulo Roberto de Jesus. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadã 
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Sulsancaetanense’ à Senhora Benedita Maria dos Santos, pelos relevantes 

serviços prestados ao Município.”. 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. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto 

de Decreto Legislativo que concede título, a matéria exige o quorum especial 

de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, 

o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 

Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que 

forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada 

nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 19 (dezenove) votos 

“SIM”, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente convida os Senhores 

Vereadores e o público presente para a Audiência Pública da Saúde, que 

acontecerá amanhã, dia 29, a partir das 10 (dez) horas, e declara, às dezoito 

horas e cinquenta e sete minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é 

lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores 

Presidente e Primeiro Secretário. ...................................................................... 

 

 

 

 

 ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

    OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI 

1º SECRETÁRIO 


