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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUATRO DIAS 

DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e nove 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 16ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que, de 

acordo com o § 4º do artigo 202 do Regimento Interno, encontrando-se na 

pauta da Ordem do Dia o processo relativo às Contas do Prefeito Municipal 

do exercício de 2014, o tempo destinado ao expediente desta sessão será de 

30 (trinta) minutos, improrrogáveis. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, 

Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1784/19. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal do 

exercício de 2.019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

1457/19. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Senhor 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 

abril de 2019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0552/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.423, de 29/05/19. “Ciente”. Processo 

nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.416, de 08/05/19; e 11.422, de 

24/05/19. “Ciente”. Processo nº. 2509/19. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Altera a redação do inciso I, do art. 2º da Lei Municipal nº 5.680, de 

17 de outubro de 2018, que institui o programa 'Leite é Vida' do município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2467/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a entrega domiciliar de 

medicamentos de uso contínuo e prescritos em tratamento regular de pacientes 

que específica, no âmbito do município de São Caetano do Sul, e dá outras 
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providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 2468/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a adoção de senhas sonoras e em braile nas 

instituições bancárias do município e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 2476/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Assegura ao servidor 

público municipal da administração direta, autárquica e fundacional, pai e/ou 

responsável por filho com deficiência, a prioridade de fazer coincidir suas 

férias com o recesso escolar do ente sob seu cuidado, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2489/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do 

número em terrenos baldios no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2492/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Altera e insere os dispositivos, todos da Lei nº 4.831, de 10 de dezembro 

de 2009, que dispõe sobre a ordenação dos elementos que integram a paisagem 

urbana de São Caetano do Sul e dá outras providências”. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2503/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Altera a redação do inciso III, 

do artigo 2º da Lei Municipal nº 5.725, de 17 de abril de 2019, que autoriza o 

Poder Executivo a conceder abono aos servidores que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2510/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto 

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

de São Caetano do Sul, o 'Sanca Rockfest - Festival de Rock' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2516/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui a realização de instruções acerca do uso de 

números de telefones de emergência, e utilidade pública no âmbito da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 2517/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a vedação da publicação de informações relacionadas as servidoras 

públicas que estejam sob medida protetiva, no âmbito do Portal de 

Transparência do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 2518/19. Francisco de Macedo Bento E Jander Cavalcanti de 

Lira e outros. Projeto de Lei que "Acrescenta os incisos VI, VII e VIII ao 

artigo 3º da Lei nº 3.337, de 09 de dezembro de 1993, que dispõe sobre criação 
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de Fundo Social de Solidariedade do município e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 2524/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a conscientização do descarte de lixo em córregos, 

logradouros públicos e privados e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2531/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera a redação do § 1º, do 

artigo 1º da Lei nº 4.068, de 07 de junho de 2002, que dispõe sobre o controle 

de zoonoses no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 2535/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Institui a dispensação de medicamentos de alto custo nas residências situadas 

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

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

nºs. 2469/19 a 2471/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

da passagem subterrânea da estação São Caetano do Sul - Prefeito Walter 

Braido, pertencente à linha 10 - Turquesa, localizada a rua Serafim 

Constantino, nº 51, Centro; que seja realizada reforma completa (estrutura, 

instalações, hidráulica, elétrica, alvenaria e pintura), dos banheiros no 

Terminal Rodoviário Nicolau Delic, centro de São Caetano do Sul, atentando-

se às normas de acessibilidade; e a reforma e revitalização completa na 

estrutura das instalações, hidráulica, elétrica, alvenaria e pintura do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic, no Centro, atentando-se às normas de 

acessibilidade das calçadas com reparos e pintura nas faixas laterais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2473/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de cercas do 

tipo "Ouriço" em toda a extensão dos muros dos cemitérios municipais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2477/19 a 2479/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma da tampa 

do bueiro na rua Saldanha Marinho, no final da rua Aurélia, assim que faz a 

conversão à direita; a instalação de placas indicativas com nomenclatura na 

rua Saldanha Marinho, entre a avenida Presidente Kennedy e a rua Nazaret, 

bairro Santa Paula; e a instalação de um ponto com cobertura e assento na 

avenida Fernando Simonsem, em frente ao parque Chico Mendes, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2481/19 a 2485/19. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização, com urgência, da 

calçada na rua Jayme da Costa Patrão, Centro; a instalação de brinquedos 
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adaptados para crianças com deficiência no parque Bosque do Povo, no 

Jardim São Caetano; a instalação de brinquedos adaptados para crianças com 

deficiência no parque Guaiamú; a instalação de brinquedos adaptados para 

crianças com deficiência no Espaço Verde Chico Mendes; e a instalação de 

brinquedos adaptados para crianças com deficiência no parque Santa Maria 

(Cidade das Crianças). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2486/19 e 

2487/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma na 

lombofaixa situada na rua Baraldi com a praça Cardeal Arcoverde; e a 

revitalização da praça Itália, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2488/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no bairro Fundação, durante todo o dia, intensificando-as a partir 

das 05:00 horas, em virtude do alto índice de roubo na região. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2493/19 e 2494/19. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: podas em 2 (duas) árvores da especie ficus, no interior do 

Clube Águias, situada a rua Juruá, nº 4, bairro Mauá; e Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando a dedetização da Unidade Básica de Saúde Nair Spina 

Benedicts, situada à rua Oswaldo Cruz, número 1153, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2500/19 e 2501/19. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de placa de sinalização com a 

proibição de estacionamento para caminhões na avenida Senador Roberto 

Simonsen, altura do número 1.035, no bairro Cerâmica; e a urgente 

providência referente a falta de iluminação na rua Piauí, na altura do número 

812, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2505/19 a 

2508/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

de concertina elétrica no Cemitério da Saudade, na rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira nº 880, neste município; a instalação de cercas de 

concertinas elétricas no cemitério das Lágrimas, na rua da Eternidade nº 263, 

neste município; a instalação de cerca de concertina elétrica no cemitério São 

Caetano, na rua Tiradentes nº 219, neste município; e a implantação de 

serviços de Acupuntura na rede municipal de saúde de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2513/19 e 2514/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estabelecer normas gerais sobre a 

segurança escolar no âmbito do município de São Caetano do Sul; e a pintura 

onde não houver, de faixa de travessia de pedestres, no entorno de todas as 
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igrejas localizadas no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2519/19 e 2520/19. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação de ecopontos de descarte e coleta de resíduos sólidos em pontos 

estratégicos da cidade; e a instalação de lombofaixa na rua Bell Aliance, nas 

proximidades da ETEC e FATEC. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2521/19 e 2522/19. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

disponibilizar, aos funcionários da área de limpeza e varrição, concursados ou 

terceirizados, equipamento, respirador purificador de ar para proteção das vias 

respiratórias contra poeira, névoas e fumos, assim como determina à NR 6 - 

Equipamento de Proteção Individual (EPIs), que estabelece no item 6.3 - "A 

empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado 

ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento"; e o acesso livre 

ao sinal de Wi-Fi, aos usuários do Atende Fácil. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2525/19 a 2529/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda da raiz das árvores na avenida 

Presidente Kennedy, próximas ao nº 3301; a poda da raiz da árvore da rua 

Carmine Perrella nº 315, bairro Mauá; a poda da raiz da árvore da rua Carmine 

Perrella na altura do nº 312, bairro Mauá; a manutenção dos brinquedos 

infantil da praça dos Imigrantes, bairro Olímpico; e a reiteração da indicação 

nº 1899/18, solicitando o recapeamento asfáltico da rua Giácomo Dalcin, 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2530/19. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

aquisição de ônibus rodoviário para atender os frequentadores dos Centros 

Integrados da Saúde e Educação (CISES's). “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2534/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a reforma do Clube Esportivo Recreativo Gonzaga no 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2536/19 e 2537/19. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico no trecho que compreende o número 600 da avenida Goiás, bairro 

Santo Antônio; e implantação urgente de uma lombada eletrônica na rua 

Ângelo Aladino Grecchi, altura do nº 130, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2538/19 a 2545/19. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a retomada do “Programa Inclusão em Ação”, denominado 

anteriormente de “Agente Superação”; o recapeamento asfáltico na avenida 

Goiás, altura do número 2971, bairro Barcelona; que realize o recapeamento 
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asfáltico e a manutenção da valeta na rua Rio Grande da Serra, esquina com a 

rua Ribeirão Pires, bairro Mauá; que realize a repintura da demarcação de solo 

que indica parada de ônibus, localizada na avenida Goiás, altura do número 

3271, bairro Barcelona; a demarcação de solo que indique “área escolar” e 

“devagar” nas proximidades da Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, 

bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico na rua Peri, altura do número 159, 

bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico na rua Oswaldo Cruz, altura do 

número 2122, bairro Oswaldo Cruz; e instituir o “Final de Semana Solidário”. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2546/19 e 2547/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da raiz e 

consequente reforma da calçada na rua Clóvis Beviláqua, em frente a EMEF 

Luiz Olinto Tortorello; e o recapeamento asfáltico na avenida Guido Aliberti, 

cruzamento com a avenida Lions Club. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2550/19 e 2551/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de um programa de entrega domiciliar de medicamentos e 

insumos para pessoas com doenças crônicas e dificuldade de locomoção, 

residentes no município de São Caetano do Sul; e o conserto, com urgência, 

dos semáforos de pedestre do cruzamento das ruas Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira e Humberto de Campos, neste município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2553/19 a 2558/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: realizar poda da árvore localizada na rua Arnaldo Sante Locoselle, 

defronte ao nº 87 - bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e constantes, preferencialmente a pé, nas ruas 

que contam com maior número de comércio e transeuntes - bairro Barcelona; 

campanha sobre a importância de se diminuir o peso das mochilas de alunos 

dos ensinos infantil e fundamental; intensificar a limpeza, (varrição) nas ruas 

no período noturno e nos finais de semana; à instalação de semáforo de fases 

na alameda Cassaquera, no cruzamento da rua Lomas Valentinas com a rua 

Paraguassu – bairro Santa Maria; e a reforma e revitalização da praça Carlos 

Pace, localizada entre as vias Lisboa e Giovani de Nardi, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2559/19 e 2560/19. Edison Roberto 

Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: disponibilizar à população o agendamento de 

consultas e exames por meio do Portal Saúde 24 horas; e renovação do 

convênio com o Banco do Povo do Governo do Estado de São Paulo. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2563/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização do Lar Samaritano 
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da Mãe Operária, localizado rua Profª. Maria macedo, 240 - Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2472/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

a manutenção do grupo de trabalho de segurança nos novos moldes do 

Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2474/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao atleta sulsancaetanense Anderson Martins Reis, pela 

conquista do Tri-Campeonato Brasileiro de Kickboxing, organizado pela 

Confbec (Confederação Brasileira de Esportes de Contato), nos últimos dias 

24 e 25 de maio em São Paulo - Capital. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2480/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao jovem enxadrista sulsancaetanense Luís Gabriel Passarelli 

Giglio, aluno da 6ª série da EME Profª. Alcina Dantas Feijão, pela conquista 

do Campeonato Escolar de Xadrez. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2504/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, 

pela inauguração de mais uma unidade hemodinâmica em suas dependências, 

na pessoa de seu presidente Senhor Antônio Aparecido Nogueira Rubira, ao 

Diretor Administrativo, e demais funcionários do Hospital. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2511/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à Associação do Senhor Jesus – ASJ e a Rede de 

Televisão Século 21, pelo trabalho evangelizador difundido para todos os 

cristãos sulsancaetanenses e demais cidadãos paulistanos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2512/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando fixar nos veículos de transporte 

coletivo a seguinte frase: "Desrespeitar, negligenciar ou prejudicar idosos é 

crime". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

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

2515/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos atletas 
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sulsancaetanenses, PELC/SELJ, que participaram da Travessia e Equatlon 

Bertioga – SP, no dia 26 de maio de 2019, obtendo excelentes posições de 2º 

e 3º lugares no ranking, extensivo aos professores Ricardo Olivo e Kleber 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2532/19. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas preventivas e constantes 

no quadrilátero que compreende as ruas: Municipal, Heloísa Pamplona, 

avenida Conde Francisco Matarazzo e Herculano de Freitas.. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2548/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando a retirada dos fios soltos 

na rua Rio Grande do Sul, em frete ao nº 850, bairro Santo Antônio. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2549/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Enel distribuição São Paulo - SCS, visando a retirada dos 

fios soltos da rua Rio Grande do Sul, esquina com ruaArnaldo Sante 

Locoselle, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2552/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Aparecido Inácio 

da Silva, o “Cidão do Sindicato", pela sua eleição para ocupar o cargo de 

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, mediante a 

brilhante conquista de 94,39% dos votos apurados na eleição ocorrida nos dias 

28 e 29 de maio deste ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2561/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos guardas civis 

municipais de São Caetano do Sul, em especial à equipe envolvida na 

ocorrência, juntamente com o seu comando, pela solução da ocorrência do 

último sábado, que resultou na apreensão de um menor e na prisão dos 

criminosos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, corrupção de 

menores e ato infracional. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2562/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a 

implantação de um programa de entrega domiciliar de medicamentos e 

insumos para pessoas com doenças crônicas e dificuldade de locomoção, no 
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município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2564/19. Anacleto Campanella Junior. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Academia Jab Lutas pelos resultados obtidos no último fim 

de semana, no Campeonato Paulista de Jiu Jitsu. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2565/19. Anacleto Campanella 

Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela participação da A3 Espaço de Dança, no VI Festival de 

Dança CEU Meninos, realizado no último final de semana. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2566/19. Sueli Aparecida 

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

Anais de Voto de Congratulações ao diretor da EMEF Bartolomeu Bueno da 

Silva, Senhor Fabio Toro, pela sua participação no "14º Simpósio Paulus de 

Educação", ocorrido no dia 29 de maio deste ano, em que discorreu, 

brilhantemente sobre "Gerenciando Conflitos na Comunidade-Escolar". 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2567/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

ministério da economia, visando o aumento do percentual da alíquota do 

“Programa Reintegra”, regime que permite às empresas exportadoras a 

recuperação do resíduo tributário decorrente da cadeia de exportação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2491/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Deise Grave 

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

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

2533/19. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Senhor José Ferreira 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. Esgotadas 

as matérias do Expediente, e em cumprimento ao disposto nas resoluções nº 

538, de 12 de novembro de 1965, e 831, de 22 de setembro de 1993, o Sr. 

Presidente convida o Edil Ubiratan Ribeiro Figueiredo para, em nome do 

Legislativo, fazer uso da palavra a fim de saudar a data de “05 de Junho”, 
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alusiva ao “Dia Internacional do Meio Ambiente”. Assim é procedido. Em 

seguida, 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: Anacleto Campanella Junior, Edison Roberto Parra, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e 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 2219/19. Prefeitura 

Municipal. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-

se.” Item II - Processo nº 6357/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. 2ª 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 

2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Item III - Processo nº 2667/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 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 2º Turno”. 

“Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Item IV - Processo nº 3579/18. Mauricio 

Fernandes da Conceição. 2ª 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 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, 
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é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Edison 

Roberto Parra. Item V - Processo nº 0981/19. Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo 

apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, em seu Parecer nº 036, 

de 2019/2020, que “Desaprova as Contas do Prefeito Municipal, referentes ao 

exercício de 2014 e dá outras providências. Voto divergente, em separado, 

apresentado pelos Vereadores Mauricio Fernandes da Conceição e 

Moacir Luiz Gomes Rubira. O Sr. Presidente, informa que,  tratando-se de 

votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as Contas do 

Executivo Municipal, relativas ao exercício de 2014, nos termos do artigo 176, 

§ 5º, alínea “b”, do Regimento Interno, a votação será de forma nominal. O 

Sr. Presidente esclarece ao Plenário que nos termos do inciso I do artigo 203 

do Regimento Interno, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento que 

trata das Contas do Executivo Municipal, relativas ao exercício de 2014, só 

poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara. 

Neste caso, o Presidente também deverá votar. E esclarece, ainda, que os 

vereadores que forem favoráveis ao parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento deverão votar “SIM” e os que forem contrários deverão votar 

“NÃO”. O Sr. Presidente passa a palavra ao 1º Secretário, que procede à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Encerrada a votação, com 

16 (dezesseis) votos “NÃO”, 02 (dois) votos “SIM”, e 01 (um) ausente, o 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento fica “Rejeitado, e por 

consequência as Contas do Executivo Municipal do exercício de 2014, 

ficam aprovadas”. “Oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, ao Tribunal de Contas da União, ao Sr. Prefeito Municipal e ao ex-

Prefeito do Município”. Item VI - Processo nº 2249/19. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, denominada 

‘parklet’ no Município de São Caetano do Sul.”. 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 6469/17. 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, o ‘Dia do Laço Branco 

– Dia da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres’ 

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 



 

 

hae  12 

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

- Processo nº 1289/19. Marcel Franco Munhoz. 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 Guarda Civil 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”. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito 

horas e quarenta e seis minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é 

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

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