ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO
PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS ONZE
DIAS DO MÊS DE JUNHO 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. A Ata da 17ª 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. 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. 2572/19. Magali Aparecida Selva Pinto.
Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha Exercício é Remédio', no âmbito das escolas
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.
2580/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Garante o direito à
acessibilidade das pessoas ostomizadas aos banheiros dos estabelecimentos
comerciais do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
2590/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 1º
da Lei nº 225 de 19 de dezembro de 1963, que 'autoriza a construção de monumento
em homenagem a Lord Baden Powel', e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2594/19.
Anacleto Campanella Junior. 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 ao Uso de Drogas', e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
2613/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe
sobre a proibição de fornecimento de produtos de plástico de uso único nos locais
que especifica, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2623/19. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de
Lei que "Institui a formação de hortas comunitárias sustentáveis, no âmbito das
escolas que integram a Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
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Orçamento”. Processo nº. 2628/19. 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 da Limpeza Urbana', e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
2635/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Altera e acrescenta
dispositivos, todos da Lei nº 5.053, de 16 de dezembro de 2011, que institui o
Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2644/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que
"Institui o 'Programa de Vacinação Domiciliar para Idoso Restrito ao Domicílio'.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
2645/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre medidas e
procedimentos obrigatórios em caso de violência contra profissionais da rede
municipal de educação e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2651/19. César Rogério
Oliva. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a conceder adicional de
periculosidade aos agentes de trânsito que utilizem motocicletas oficiais para o
exercício de suas funções.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças
e Orçamento”. Processo nº. 2652/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei
que "Institui, no calendário oficial de datas eventos do município de São Caetano
do Sul, a 'Semana de Palestras sobre Proteção e Direitos dos Animais' para os
alunos da Rede Municipal de Ensino no âmbito do município de São Caetano do
Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2653/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Projeto de Lei que "Proíbe a produção e a comercialização de fantasias, adereços e
afins, cuja confecção advenha de origem animal, no âmbito do município de São
Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2654/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Projeto de Lei que "Proíbe a comercialização ou uso de coleira de choque em cães
no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2655/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Proíbe a inauguração e a entrega de obras
públicas incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou
impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato no âmbito do município de
São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2656/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a isenção, ao doador de sangue, do
pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos municipais e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2568/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
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Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a substituição das lampadas
atuais pelas de LED, do terminal rodoviário José Montilha, bairro Vila Gerty. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2569/19 a 2571/19. Francisco de Macedo Bento.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para
o Município: a poda das árvores em frente e ao lado da rua Carmem Miranda,
número 121, bairro Santa Maria; instalação de iluminação adequada e o
funcionamento constante do chafariz, localizado na avenida Presidente Kennedy; e
a instalação de bancos de assento por todo o parque Cidade das Crianças, localizado
na alameda Conde de Porto Alegre, 840 – Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2573/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando análise e estudos para a redução da carga horária do servente
provedor da rede pública municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2574/19 a 2576/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
a implantação de um programa para o plantio de árvores frutíferas em parques e
jardins de nosso município; instalação de lixeiras em todo o bairro Prosperidade; e
a poda da raiz e consequente reforma da calçada na rua Humberto Fernandes Fortes,
em frente ao nº 220, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2579/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando instalar Wi-Fi aos usuários de todos os equipamentos de saúde, no
âmbito da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2581/19. Marcel Franco
Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas no entorno da COOP do bairro Barcelona,
intensificando-as a partir das 22:30 horas, horário de saída das funcionárias, em
virtude do alto índice de roubo na região. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
2582/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a criação de banco de empregos para vítimas de neoplasias malignas
que se encontrem em fase de remissão da doença. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 2583/19 e 2584/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o reparo
do afundamento em duas "bocas de lobo" em frente ao numeral 97, da recém
asfaltada rua Santa Catarina; e a imediata reposição da tampa metálica, ou medida
correspondente, objetivando a eliminação do perigoso e severo desnível na calçada
da rua Santa Catarina, proximidades do numeral 113 do aludido logradouro. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2585/19 e 2586/19. Edison Roberto Parra.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para
o Município: a instalação de lombofaixa, no trecho que compreende a rua Silvia
entre os números 1.380 a 1.360, sentido bairro – bairro Boa Vista; e o cancelamento
da proibição de estacionamento na rua Goitacazes, no Centro em seu lado direito,
todos os dias entre às 22h e 06h. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2591/19 a
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2593/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda
de árvore na rua Alegre, 177, bairro Barcelona; a reforma da tampa da boca de lobo
na rua São Jorge, esquina com rua Machado de Assis, bairro Cerâmica; e estudos
criteriosos para instalação de uma lombofaixa em frente a EMEF. Décio Machado
Gaia, rua Michel Glebochi, 90 - Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2596/19 a 2598/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: as providências cabíveis
no que tange a área aberta de parte do refeitório da EMEF Elvira Paolilo Braido,
situada à rua Lisboa, número 399, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de um
semáforo para pedestres na avenida Presidente Kennedy, nas proximidades do
clube Santa Maria, no bairro Santa Maria; e um acondicionamento adequado do
material utilizado na obra de reforma da EME Prof. Vicente Bastos, situada à rua
Humberto de Campos, número 550, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2599/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando reparos para diminuir o barulho da tampa
da boca de lobo no cruzamento da rua Rafael Correa Sampaio, com a rua José
Benedetti, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2601/19 e
2602/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: revitalização, com
urgência, da calçada no entorno do lar nossa Senhora das Mercedes, na avenida
Presidente Kennedy nº 3301, bairro Santa Maria; e a colocação de cobertura e
assentos no ponto de ônibus instalado na avenida Presidente Kennedy nº 3301,
bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2605/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de
Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre dispõe sobre prevenção e combate
à violência contra os professores de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2608/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a realização de cursos e palestras de capacitação para os
Agentes Comunitários de Saúde, e os funcionários do programa de Saúde da
Família, visando esclarecimentos e orientações sobre os serviços municipais
referente ao controle populacional de animais (cães e gatos), para os munícipes de
nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2609/19 e 2610/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que institua a coleta
seletiva de lixo eletrônico e tecnológico no município de São Caetano do Sul; e
para que efetue a reforma da calçada na alameda São Caetano, ao lado do nº 1010.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2611/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a
esta Edilidade, versando sobre a política municipal de educação ambiental e dar
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outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2615/19. Marcel Franco
Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação da Sala
Lilás na Delegacia de Polícia Sede do município de São Caetano do Sul. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2619/19 a 2622/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para
o Município: a reforma, manutenção e zeladoria da quadra esportiva coberta,
incluindo o telhado, estabelecida na EMEF Leandro Klein, mantendo-a em
condições mínimas de uso e segurança destinada à prática de educação física,
esportes e recreação; vistoria e análise por parte de engenheiro ambiental e emissão
de laudo, acerca de três árvores que apresentam sinais de problemas, por estarem
secando/morrendo, quer por causa natural ou desconhecida, entre a rua Tocantins
e a avenida Paranapanema, bairro Nova Gerty; que proceda testes no radar de
redução de velocidade, instalado à avenida Fernando Simonsen, em virtude de
possíveis falhas na aferição da velocidade, cujo limite é de 40 km/h; e a
implantação de semáforo e/ou redutor de velocidade no cruzamento da alameda
Araguaia com rua Xingú, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 2626/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando estudos sobre a possibilidade da instalação de redutor de velocidade,
do tipo lombofaixa, nas proximidades do nº 500 da rua Lemos Monteiro, bairro
Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2627/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a
criação do projeto "Horta Escolar Comunitária". “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 2629/19 e 2630/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de
ar-condicionado em todos os ônibus do transporte público coletivo municipal; e
que viabilize a solicitação, revalidação, pagamento e retirada de qualquer um dos
5 (cinco) tipos de cartões SITS (Sistema Integrado de Transporte de São Caetano
do Sul), vale transporte, escolar, sênior, especial e comum, no próprio guichê da
VIPE, no terminal rodoviário. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2633/19 e
2634/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação do Conselho
Municipal Mobilidade Urbana, mediante a indicação dos integrantes das secretarias
municipais, também é necessário solicitar da sociedade civil organizada a indicação
de seus membros, sendo 6 das entidades representativas, 2 de instituição de ensino
superior, 1 da Associação Paulista Medicina, 1 CREA ,1 OAB, 3 Op. Serv.
Transporte (carga, escolar ou táxi e outro do sindicato do setor). Por fim, promover
a eleição dos 7 representantes da população, através da eleição direta, que deve ser
organizada pelo SEMOB; e a instalação de pontos de tomada para carregador de
celular ou conexão usb em todos os ônibus do transporte coletivo municipal, bem
como disponibilidade de sinal de Wi-Fi dentro dos ônibus, da mesma forma que
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acontece nas praças públicas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2636/19 a
2639/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de placa de
identificação de nomenclatura da rua José Roberto, e nas imediações do bairro
Nova Gerty; a manutenção do sistema de iluminação na praça dos Imigrantes, na
rua Benito Campoi, 67, com a avenida Presidente Kennedy, no bairro Olímpico; a
retirada de uma de árvore e o replantio de outra na rua Madeira, nº 25, bairro Santa
Maria; e para que reforce a pintura da faixa zebrada amarela existente em frente à
residência, situada na rua José Roberto altura do nº 26, no bairro Nova Gerty. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2640/19 a 2642/19. Marcel Franco Munhoz.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para
o Município: reiterando proposição protocolada sob nº 5249, estudos e tratativas
visando a implantação de mão única de direção na rua Antonieta, no trecho entre
as ruas Silvia e Maria – bairro Boa Vista; estudos e tratativas visando a
revitalização da EMI Matheus Constantino, localizada na rua Silvia nº 1749 – Nova
Gerty; e estudos e tratativas visando intensificação da fiscalização dos agentes de
trânsito na rua Lourdes, nas proximidades da rua Francesco Coppini, neste
município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2643/19. César Rogério Oliva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos técnicos de disciplina
e orientação de trânsito com a implantação de lombofaixa, em substituição à faixa
de pedestre existente, no cruzamento da rua Marechal Deodoro com avenida Dr.
Augusto de Toledo, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2646/19 a 2650/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos com
vistas a acrescentar no prontuário dos pacientes, informações a respeito das alergias
que possuem, bem como de doenças como diabetes e epilepsia e que as mesmas
sejam facilmente acessadas pelos profissionais de saúde; que realize a repintura das
faixas de travessia de pedestres localizadas no cruzamento da rua Solimões com a
rua Teffé, bairro Santa Maria; que realize o recapeamento asfáltico na rua Casemiro
de Abreu, altura do número 776, bairro Cerâmica; a reforma e repintura da lombada
localizada na rua Solimões, altura do número 195, bairro Santa Maria; e a repintura
da faixa de travessia de pedestres localizada rua Rio Grande do Sul, altura do
número 780, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2657/19.
Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando junto
a campanha do Junho Vermelho, medidas de incentivo à doação de sangue no
município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2659/19 e 2660/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: determinar Secretaria Municipal de Obras
e Habitação - SEOHAB, a implantação de calçadas verdes e acessíveis em todos
os bairros do município de São Caetano do Sul; e determinar à Secretaria Municipal
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de Serviços Urbanos - SESURB, a implantação de calçadas verdes e acessíveis em
todos os bairros do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2577/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Fundo
Social de Solidariedade, na pessoa da Primeira Dama Drª Denise Auricchio, pelo
lançamento do programa Elas por Elas. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2578/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações
à Igreja Matriz Sagrada Família de São Caetano do Sul, pelos seus 82 anos de
fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2587/19. Edison
Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pelos 40 anos do Grupo Escoteiro Tibiriçá. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2600/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto
de Congratulações pelos 82 anos da fundação da Igreja Matriz Sagrada Família
comemorada no dia 06 do corrente mês. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2604/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM - Sede - Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos, visando a afixação de informativos ou cartazes
nos vagões, orientando a população sobre o crime de importunação sexual.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2606/19. Edison Roberto
Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pelo Dia do Pastor, celebrado no último dia 09/06/2019. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2612/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição
São Paulo - SCS, visando remover postes e caixa de telefonia, que estão
obstaculizando a passagem de pedestres na rua Major Carlos Del Prete com rua
Baraldi. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2616/19. Marcel
Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de
Segurança Pública, visando a instalação da Sala Lilás na Delegacia de Polícia Sede
do 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. 2625/19. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo evento
intitulado de "Pedal Sustentável", ocorrido no último domingo, 09 de junho, e que
terá continuidade nos domingos que compreendem os dias, 16 e 30 de junho, na
avenida Presidente Kennedy (rua de lazer), em comemoração ao "Mês do Meio
Ambiente". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2658/19. Marcel
Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto
de Congratulações à Secretária da Saúde Regina Maura Zetone Grespan, pela
iniciativa de oferecer o curso de capacitação intitulado "Excelência no
Atendimento da Recepção", ministrado pelo Hospital São Luiz, para cerca de 120
funcionários da rede municipal da saúde. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2039/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento
solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC,
visando as seguintes informações, com objetivo de garantir a transparência e o
cumprimento no que diz respeito às obras na educação, conforme foi divulgado em
jornal local (São Caetano em Movimento), edição maio/19 nº 1, distribuído pela
prefeitura. 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 e Jader
Cavalcanti de Lira”. Processo nº. 2588/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando envio de ofício ao Governo do Estado de São Paulo, visando
informações sobre quando será disponibilizado a população o PPD (Programa de
Parcelamento de Débitos) no estado de São Paulo em 2019. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2589/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à secretaria de educação do estado de São
Paulo, visando informação sobre o calendário (data de previsão de início e término)
de reformas das escolas estaduais em São Caetano do Sul (Joana Motta, Edgar
Alves da Cunha, Idalina Macedo Costa Sodré, Laura Lopes e Yolanda Ascêncio),
divulgado pelo Governador João Dória na imprensa regional na última terça-feira
04/06/2019. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2607/19. Edison
Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento da Irmã wanda Freire Costa. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2614/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar
pelo falecimento da Senhora Amélia Romão Doblado. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
hae
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fica “Aprovado”. Processo nº. 2617/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar
pelo falecimento da Senhora Dialma Martinelli Cornachi. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 2618/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar
pelo falecimento do estimado cidadão Ângelo Franzin Neto. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2624/19. Maurício Fernandes da
Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Lúcia Aparecida Furlan. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2631/19. Jander Cavalcanti de Lira.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar
pelo falecimento da Senhora Josefa Soares Lazarini. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 2632/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento da Senhora Luiza Martiniano. 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: Anacleto Campanella Junior, Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, César Rogério
Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Olyntho
Sequalini Voltarelli. 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 6469/17. 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, 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 encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item II Processo nº 1289/19. Marcel Franco Munhoz. 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 da Guarda Civil Municipal’ e dá outras providências”.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de
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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 III - Processo nº 7276/17. Jander Cavalcanti de
Lira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a
inclusão de leite sem lactose na merenda escolar destinada aos alunos da Rede
Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado
em discussão, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e
Anacleto Campanella Junior. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os
vereadores Jander Cavalcanti de Lira, César Rogério Oliva e Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto contrário dos
vereadores César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”.
Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item
IV - Processo nº 2747/18. 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 a instalação de redes
de proteção em janelas e sacadas de edifícios residenciais novos no Município de
São Caetano do Sul e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao
Plenário O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa, pedido
de arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto de Lei, Vereador Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. 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 V - Processo nº 3039/18. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. 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
de Conscientização sobre a Doação do Cordão Umbilical’ e dá outras
providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado em 1º Turno”. Item VI - Processo nº 3100/18. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Proíbe,
no âmbito do Município de São Caetano do Sul, o fornecimento de canudos
confeccionados em material plástico, nos locais que especifica e dá outras
providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do
Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em
encaminhamento de votação, o Vereador Anacleto Campanella Junior pede Vista
do processo por 1 (uma) Sessão. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 1 (uma)
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Sessão”. Item VII - Processo nº 4831/18. Mauricio Fernandes da Conceição. 1ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas
e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana do Empreendedorismo
Comunitário’ 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 4887/18.
Adauto Osvaldo Reggiani. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de
Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a proibição, no âmbito das escolas do Município, da abordagem
sobre os temas ‘ideologia de gênero’ e ‘orientação sexual’ e dá outras
providências”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Caio
Eduardo Kin Jesus Funaki. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”
Item IX - Processo nº 5008/18. Sidnei Bezerra da Silva. 1ª Discussão e Votação
do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a implantação da logística reversa por parte
dos estabelecimentos que comercializam lâmpadas fluorescentes em São Caetano
do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Sidnei Bezerra
da Silva. Ninguém mais 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 dezenove horas e dezoito
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
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