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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

DEZOITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta 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 18ª 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. 0017/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.428, de 11/06/19. 

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

Prefeito Municipal, encaminhando Ocópia do Decreto nº 11.421, de 20/05/19. 

“Ciente”. Processo nº. 2661/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando Ocópia do Decreto nº 11.425, de 03/06/19. 

“Ciente”. Processo nº. 2669/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.424, de 03/06/19. 

“Ciente”. Processo nº. 2710/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.427, de 11/06/19. 

“Ciente”. Processo nº. 2712/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o Plano de Arborização Urbana do município de São Caetano do Sul e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2664/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

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

São Caetano do Sul, a ‘Semana SAM - Sustentabilidade, Acessibilidade, Meio 

Ambiente e Mobilidade Urbana’ e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2713/19. 

Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que "Altera o "caput" do artigo 3º e 

acrescenta o inciso III ao art. 3º, da Lei n° 4.407, de 14 de junho de 2006, que 

cria a medalha 'Di Thiene', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2715/19. Mesa Diretora. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a recomposição monetária e o reajuste da 

Tabela de Padrões de Vencimentos e Referências Salariais dos Servidores da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul em Geral, Ativos, Inativos e em 

Disponibilidade e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2721/19. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Estabelece o incentivo aos pais ou 

responsáveis legais, servidores públicos de São Caetano do Sul que tenham seus 

filhos estudando no ensino fundamental a comparecerem às reuniões periódicas 

escolares de seus filhos para acompanhar o desempenho e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2722/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre faltas justificadas de pais ou responsáveis legais, servidores 

públicos para acompanhamento de consultas médicas 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. 2735/19. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

empresas de transporte público coletivo urbano do município de São Caetano do 

Sul, afixar, no interior dos veículos, placa informativa sobre o crime de 

importunação sexual, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2736/19. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Institui o programa 'IPTU 

acessibilidade', para concessão de desconto no Imposto sobre Propriedade 

Predial e Territorial Urbana, aos proprietários de imóveis residenciais e 

comerciais que adaptarem as calçadas às regras de acessibilidade dispostas pelos 

órgãos competentes da municipalidade, e dá outras providências.". “Às 

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

2737/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

implantação de dispositivo 'Bueiros Inteligentes e Ecológicos', 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. 2738/19. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Institui o 'Cartão Zona Azul 

Proprietário', para estacionamento com duração de 4 (quatro) horas, no âmbito 

da Zona Azul, à proprietário de estabelecimento comercial situado no município 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2695/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 

'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Luiz Carlos Tanaka pelos relevantes 

serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2662/19 e 2663/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a disponibilização e utilização de pulseira com 

QRCode para identificação e segurança de idosos e portadores de patologias 

mentais ou outras doenças que a Secretaria Municipal de Saúde do município de 
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São Caetano do Sul determinar; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre instituir o programa "Pé na Faixa" no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2667/19 e 2668/19. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o adequado conserto do buraco existente no meio fio em frente a uma 

faixa de pedestres na portaria de entrada e saída do Colégio Ateneu sito à rua 

Bom Pastor, nº 912; e a instalação de semáforo interativo (com dispositivo de 

acesso por meio de botão), na rua São Paulo com Julieta Soares, no bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2670/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos para que seja realizado um mutirão na área de ortopedia. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2672/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de semáforo na confluência das ruas 

Nelly Pellegrino e Ângelo Ferro, na divida dos bairros Nova Gerty e Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2673/19 a 2677/19. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que seja realizada a semana de ações preventivas 

à depressão em adolescentes nas escolas do município em São Caetano do Sul; 

a realização da "Semana dos Primeiros Socorros" nas escola municipais de São 

Caetano do Sul; a implantação de placas solares nos telhados de todas as escolas 

municipais em São Caetano do Sul; para que conceda isenção do IPTU para 

proprietários portadores de doença rara em São Caetano do Sul; e o atendimento 

preferencial, na rede de saúde municipal, para pacientes com fribromialgia. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2681/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de desfibrilador 

no parque Chico Mendes de cujo movimento de pessoas é intenso. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2684/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação do programa 

telhado verde nas escolas municipais de nosso município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2689/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a revitalização da praça da Riqueza do bairro 

Prosperidade, com a instalação de Academia ao Ar Livre. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2693/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando avaliação de segurança de árvore atingida por 

um caminhão na altura do numeral 548 da rua Amazonas, procedendo-se a 

posteriori as medidas cabíveis (poda ou remoção). “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2697/19. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando mudar a direção da Rua Duvílio José Quaglia, 

altura do número 15 ao 96, transformando a mesma em mão única da Avenida 

Paraíso, sentido Avenida Fernando Simonsem, Bairro São José. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 2699/19 e 2700/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre institui a 

realização de curso pré-vestibular e preparatório para ingresso no ensino 

superior, no âmbito do município de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre institui o programa permanente "Estar 

Bem para Ensinar e Aprender Bem" no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2704/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando para que realize estudos para modificar 

o sentido da rua Rádio, no trecho entre as ruas Eldorado e rua Diamantes – bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2705/19 a 2707/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação de um plano 

municipal de caminhabilidade com a elaboração de uma caderno técnico de boas 

práticas para calçadas de São Caetano do Sul; estudos para substituir o farol 

piscante por um semáforo na rua Paraguassu, esquina com a alameda 

Cassaquera, bairro Santa Maria; e estudos para a substituição das lampadas 

atuais pelas de LED, em toda a extensão da rua Manoel Coelho. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2708/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o rebaixamento das calçadas junto às faixas de 

travessia de pedestres, em todo o município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2716/19 a 2719/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de uma faixa de pedestre na rua Porto Calvo, esquina 

com a rua Silvia, bairro São José; estudos para a criação de um mutirão para 

prevenção contra o câncer de próstata; estudos para a substituição das luzes 

atuais pelas de LED na Praça dos Nordestinos, bairro Nova Gerty; e estudos para 

a substituição das luzes atuais pelas de LED na avenida Tietê, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2728/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas preventivas e constantes no 

quadrilátero que compreende as ruas: Juruá, Tietê, Gurupi e Capivari, bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2729/19 e 2730/19. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: reparos na iluminação pública da praça 

da Bíblia, situada na congruência da avenida Goiás e rua Espírito Santo, no 

Centro; e a instalação de placas de sinalização de proibido parar e estacionar 

caminhões na rua Dora, no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2739/19 a 2746/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize a 
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reforma no passeio público (calçada) na rua Bom Pastor, nº 836, bairro Oswaldo 

Cruz; o recapeamento asfáltico no trecho que compreende o cruzamento da rua 

Alegre com a Piratininga, bairro Barcelona; proceder a repintura de faixa de 

carga e descarga, na rua Conselheiro Lafayette, nº 674, no bairro Barcelona; 

reforçar a pintura de faixa amarela “proibido estacionar” em frente ao prédio, 

localizado na rua Conselheiro Lafayette, 658, bairro Barcelona; para proceder a 

retirada de redutores de velocidade e implantação urgente de lombada eletrônica 

na rua Luís Gama, altura do nº 156, bairro Santa Paula; providências urgentes no 

sentido de realizar a manutenção ou a troca da tampa da boca de lobo, localizado 

na rua Bom Pastor, nº 836, bairro Oswaldo Cruz; a demarcação de faixa de carga 

e descarga, no comércio localizado na rua Bom Pastor, nº 808, no bairro Oswaldo 

Cruz; e a implantação de vaga de estacionamento para idoso e deficiente físico 

em frente ao condomínio residencial na rua Saldanha Marinho, nº 291, no bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2748/19 a 2753/19. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que realize a repintura da demarcação de solo 

“área escolar” localizada na avenida Conde de Porto Alegre, altura do número 

1540, bairro Santa Maria; que realize a repintura da demarcação de solo 

“veículos escolares” localizada na avenida Conde de Porto Alegre, altura do 

número 1540, bairro Santa Maria; que realize a manutenção da valeta localizada 

no cruzamento da rua Luís Fiorotti com a rua São Bento, bairro Olímpico; o 

recapeamento asfáltico na rua Tapajós, altura do número 669, bairro Barcelona; 

a repintura e a manutenção da lombada localizada na rua Pinheiro Machado, 

altura do número 120, bairro Santa Paula; e realizar atividades nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, em comemoração ao “dia 

municipal de conscientização para a conservação do bem público”, instituído no 

dia 13 de junho, pela Lei Municipal nº 4701, de 15 de outubro de 2008. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2754/19 a 2759/19. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: incluir aulas de natação nos centros da terceira idade e clubes 

municipais, para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência; se digne 

encaminhar solicitação ao SAESA, para que realize estudos no sentido de 

realizar manutenção e limpeza na bica localizada na alameda Conde de Porto 

Alegre coma rua guarapari – bairro Santa Maria; que se digne determinar à 

Secretaria Competente, realizar estudos visando a construção de um centro para 

a prática de esportes radicais em nosso município semelhante ao existente no 

Bom Retiro – São Paulo; a cobertura da piscina externa do complexo 

poliesportivo lauro gomes, localizado na rua Walter Thomé, nº 64, bairro 

Olímpico; manutenção geral no asfalto nas áreas destinadas a prática de 

caminhadas no Espaço Verde Chico Mendes; e realizar recapeamento asfáltico 
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em toda a extensão da avenida Presidente Kennedy – bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2761/19 a 2763/19. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a implantação de brinquedos adaptados para 

crianças com deficiências nas áreas de lazer existentes no município; o completo 

recapeamento asfáltico de toda a extensão da rua Diários Associados, situada no 

bairro Santa Paula; e a pintura das faixas de travessia de pedestre e a sinalização 

viária no cruzamento da rua Açanã com a rua Taipas, no bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2678/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), pela realização do 

mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika vírus e 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2679/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao SAESA - Sistema de Água, Esgoto e 

Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul, pela realização do mutirão de 

combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika vírus e chikungunya. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2680/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 

Estado da Justiça Sergio Moro pela atuação cristalina, justa, imparcial enquanto 

titular da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba – PR, caráter e 

predicados esses, levados a sua atuação como Ministro de Estado da Justiça, voto 

esse estendido a todos os membros do Ministério Público Federal e Polícia 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2682/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Saúde – 

SESAUD, pela realização do mutirão de pequenas cirurgias de pele em São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2691/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Guarda Civil Municipal de São Caetano 

do Sul, pela conquista de duas medalhas de ouro na Competição de Esportes de 

Força da 10ª edição das Olimpíadas entre as Guardas Civis Municipais do Estado 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2692/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 
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nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB e à Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, pelo edital 

de abertura nº 2974/2019, tendo como escopo a realização da arte em grafite nos 

locais previamente autorizados pelo poder público municipal, a saber: praça 1º 

Centenário, a passagem de nível “Galeria Gabriel Zambrana” e a pista de skate 

(Estação Cultura), todos localizados na rua Conde Francisco Matarazzo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2696/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao empresário Senhor Michael 

Klein, por voltar ao comando da Via Varejo, detentora das marcas Casas Bahia 

e Ponto Frio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2701/19. 

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

Voto de Congratulações pelos 19 anos do Grupo Escoteiro Alvorada. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2702/19. Edison Roberto 

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

Congratulações pelos 37 anos da Igreja Evangélica Missão Nacional bairro Vila 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2703/19. 

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

Voto de Congratulações pelo 12º aniversário da a a a Igreja Evangélica Casa de 

Oração para Todos os Povos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2720/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Grande 

Oriente do Brasil – GOB, pelos seus 197 anos de existência. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2725/19. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela 439ª comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas, celebrado 10 de junho último. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2726/19. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo lançamento oficial da Frente Parlamentar em Apoio aos 

Municípios do Grande ABC coordenada pelo Deputado Estadual Thiago 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2731/19. 
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Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Studio Giselle Danças, pela brilhante 

apresentação no Festival de Dança - II Balleto, no Teatro Unítalo, em São Paulo, 

realizado nos dias 15 e 16 de junho deste ano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2747/19. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 111 

anos da Imigração Japonesa no Brasil, que chegaram a bordo do navio Kasato-

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2128/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão, visando informações referente ao gasto 

mensal com aluguel de veículos. 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, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 2694/19. 

Anacleto Campanella Junior e outros. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Senhor Prefeito municipal, visando informações referentes ao convênio entre 

a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e a Associação Comercial e 

Industrial de São Caetano do Sul (ACISCS) para realização do projeto Natal 

Iluminado em 2016. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2685/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Lidia Oberschinik da 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2686/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Luiza Martiniano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2687/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de Manuel Ferreira Rocha. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2688/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Alfredo Rosa. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2709/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

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

2723/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Pastor Anderson do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2724/19. 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Zacarias Nascimento. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2727/19. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Ubalda 

Gaspar de Freitas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2732/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Antônio 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2733/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Fabiana Alves Viana. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2734/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Lourinete Gama 

Pereira. 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: César 

Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Edison Roberto Parra e Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 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 3039/18. 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 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 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da 
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palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item II - Processo nº 

4831/18. Mauricio Fernandes da Conceição. 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 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 5008/18. 

Sidnei Bezerra da Silva. 2ª 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, 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   Sidnei Bezerra da Silva. 

Item IV - Processo nº 2509/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação 

do 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”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

César Rogério Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

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

Processo nº 3308/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas 

Adiadas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o ‘Programa 

Defensores dos Animais’, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá 

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

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

com voto favorável do Vereador Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”. 

Item VI - Processo nº 5431/18. Edison Roberto Parra. 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 Doar’ 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 5788/18. Ricardo Andrejuk. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a permissão da presença de doula 

durante todo o período do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, bem 
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como nas consultas de exames pré-natal, sempre que solicitado pela parturiente, 

na maternidade, hospitais e demais equipamentos da Rede Municipal de Saúde.”. 

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 5057/18. Adauto Osvaldo Reggiani. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Domingos Hernandez, 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 17 (dezessete) votos “SIM” e 02 

(dois) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que 

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

trinta e dois 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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