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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TREZE DIAS DO 

MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e quatro minutos, com a presença dos 

Vereadores registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador 

Eclerson Pio Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas 

da 21ª Sessão Ordinária e 5ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa 

a palavra ao 1º Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede 

à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 3301/19. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a atribuição da 

responsabilidade tributária à empresa concessionária de energia elétrica para 

arrecadação da contribuição de iluminação pública - cip e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3302/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o programa auxílio educação esportiva destinado aos alunos 

matriculados no ensino fundamental e médio da rede pública municipal, que 

são atletas ou que participam da turma de aperfeiçoamento da modalidade 

esportiva da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.". “Às 

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

nº. 3303/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o programa 

auxílio mais educação destinado aos alunos matriculados no ensino 

fundamental regular da rede pública municipal de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3304/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o programa auxílio educação inclusiva e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 3332/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

a criação do Programa Banco de Alimentos do município de São Caetano do 

Sul e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3298/19. 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 de Conscientização 

sobre o Diabetes Insipidus, e dá outras providências.". “Às Comissões de 
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Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3311/19. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui, no calendário oficial do 

município de São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal da Mulher que Ora' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3322/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Autoriza a criação de linha de crédito especial, com vistas ao incentivo 

comercial nos casos que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3330/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Os proprietários de 

terrenos particulares ficam instados a apor placa informando o número de 

telefone para serem avisados sobre o abandono do mesmo, se houver.". “Às 

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

nº. 3331/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação da ementa e do artigo 1º, ambos da Lei nº 4.871, de 07 de 

abril de 2010, que instituiu a Campanha de Capacitação Destinada aos 

Educadores, a fim de detectarem possíveis focos de violência doméstica 

contra alunos da Rede Municipal de Ensino, no município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3333/19. 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, a 'Semana de Conscientização 

sobre a Mulher na Política' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3353/19. 

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, 

a 'Semana do Motofretista ("motoboy" e mototaxista)' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3374/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre o Censo Animal, visando o controle populacional, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3375/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de 

Incentivo à Implantação de Jardins Verticais', 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. 3382/19. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação da relação de 

medicamentos que compõem os estoques da Secretaria Municipal de Saúde, 

no Site Oficial da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3373/19. Edison Roberto Parra. Projeto de 
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Decreto Legislativo que "Concede titulo de 'Cidadão Emérito' ao Senhor Dino 

Tintori, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3291/19. 

Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando uma quadra para futebol no parque Bosque do Povo, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3292/19. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o registro e 

a identificação de cães e gatos residentes no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3293/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a imediata implantação 

do plano de cargos e carreiras aos profissionais da educação, em especial, aos 

inspetores de alunos da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3294/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o direito ao recesso escolar, assim como dos 

professores nas férias escolares, aos inspetores de alunos da rede de ensino de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3295/19 e 

3296/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o direito 

de falta abonada para o auxílio às necessidades pessoais existentes fora do 

ambiente de trabalho, aos inspetores de alunos da Rede Municipal de Ensino; 

e redução da jornada de trabalho dos inspetores de alunos da Rede Municipal 

de Ensino de São Caetano do Sul, de 44 para 40 horas semanais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3297/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma do buraco da 

calçada na rua Aurélia entre o pronto socorro e a UPA, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3299/19. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre que os alunos do ensino profissional técnico 

tenham direito ao passe escolar gratuito no transporte coletivo do município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3300/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3306/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

ampliar o horário de atendimento das creches e EMIs. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3307/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão das ruas Pan, Vieira 

de Carvalho e Juruá – bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3314/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Boa Vista, próximo ao Supermercado Extra, bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3317/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a substituição 

da sinalização de atenção amarelo piscante por semáforo, no cruzamento das 

ruas Marlene com Iguassu, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3320/19 e 3321/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a mudança do ponto de ônibus localizado na rua Gen. Estilac Leal 

oposto ao nº 202 para o nº 58 de fronte a Unidade Básica de Saúde Darcy 

Sarmanho Vargas; e a instalação de uma escola profissional técnica 

municipal, nos moldes da educação profissional técnica, da Escola Municipal 

de Ensino Professora Alcina Dantas Feijão, no imóvel declarado de utilidade 

pública, situado na rua Heloísa Pamplona, esquina com avenida Conde 

Francisco Matarazzo, no bairro Fundação, para desapropriação, destinado à 

construção e instalação de unidade escolar da rede pública municipal, 

conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 08/08/2019. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3327/19 a 3329/19. 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 gratuidade do exame de dna para pessoas 

carentes, tendo como objetivo o reconhecimento da paternidade; a 

manutenção do calçamento na avenida Walter Thomé, portão 6 do Complexo 

Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida; e implantar o programa Horta 

Escolar. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3335/19 a 3338/19. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a mudança do horário de fechamento 

do parque municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo), neste município; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com 

ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua Pan, 

bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a 

extensão da rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua Juruá, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3355/19. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Nova Gerty, com apoio de todos os 

tipos de viaturas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3356/19 e 3357/19. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 



 

 

hae  5 

as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da faixa de travessia 

de pedestres localizada rua Espírito Santo esquina com a rua Constituição, 

bairro Cerâmica; e o recapeamento asfáltico, localizado na rua Ângelo 

Aparecido Radim, altura do número 230, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3358/19 e 3359/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de um programa para que 

empresas de nosso município contratem jovens de 16 a 24 anos, residentes em 

São Caetano do Sul, em troca de benefícios fiscais; e a realização, 

gratuitamente, de cirurgia plástica reparadora, de sequelas em mulheres 

vitimas de violência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3361/19 a 

3366/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências urgentes no sentido de realizar a manutenção da tampa do bueiro, 

ou o recapeamento asfáltico, localizado na avenida Goiás com a rua 

Votorantim, altura do nº 178, no bairro Barcelona; a poda da árvore na rua 

Flórida, nº 476, no bairro Barcelona; a implantação de vaga de estacionamento 

para idoso e a repintura da faixa de deficiente, enfrente ao condomínio à rua 

Rio Grande do Sul, nº 759, bairro Santo Antônio; estudos para instalação de 

placa de sinalização que indica lombofaixa instalada na rua Florida altura do 

nº 525, no bairro Barcelona; a retirada da grade instalada na lombofaixa na 

rua florida, nº 525, bairro Barcelona; e a instalação de lombofaixa, na alameda 

São Caetano altura do nº 1193, no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3367/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nos portões, em horário de saída dos alunos que estudam no período 

noturno, nas escolas municipais: EME Prof. Vicente Bastos, EME Profª 

Alcina Dantas Feijão e nas escolas estaduais: EE Padre Alexandre Grigoli, EE 

Coronel Bonifácio de Carvalho, EE Edgar Alves da Cunha e EE Idalina 

Macedo da Costa sodré. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3368/19 e 

3369/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a alteração 

para tornar via de mão única a rua Constituição, no bairro Cerâmica; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão 

das ruas Tamandaré e Santos Parra, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3376/19 a 3380/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todas 

as ruas do bairro Nova Gerty; a instalação de degraus em toda a extensão da 

esquina localizada na rua Nazareth, esquina com a rua Votorantim – bairro 
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Barcelona; a fim de criar parcerias com agremiações do bairro, a abrirem suas 

portas para o lazer das crianças e jovens do bairro Fundação; a possibilidade 

de realizar revitalização e a pavimentação da pista de caminhada localizada 

entre as ruas Nazareth, Capeberibe e Tapajós - bairro Barcelona; e à instalação 

de para ciclos que servirão para o estacionamento de bicicletas no terminal 

rodoviário e na estação de trens da CPTM. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3308/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e 

por toda a extensão das ruas Pan, Vieira de Carvalho e Juruá – bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3309/19. 

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

de Voto de Congratulações à Igreja Assembleia de Deus – ministério do belém 

em São Caetano do Sul – setor 107, pelo encontro de adolescentes, jovens e 

irmãs realizado nos dias 29, 30, 31 de julho e 01, 02, 03 de agosto de 2019. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3310/19. 

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

de Voto de Congratulações ao Deputado Estadual Thiago Auricchio, pela 

conquista do financiamento de R$ 8 milhões de reais para construção do 

Atende Fácil Saúde, e ao Governador João Doria, pela liberação do recurso. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3312/19. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua 

Casemiro de Abreu, no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3313/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas em toda extensão do bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3315/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Boa Vista, próximo ao 

Supermercado Extra, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3316/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas em toda extensão do bairro Mauá. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3324/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - Associação 

Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando a criação do sistema 

de resíduos provenientes de vegetais, frutas e legumes manipulados em 

supermercados, hortifrutis, quitandas, e feiras no âmbito do município. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3325/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano 

do Sul, extensivo a SEEDUC – Secretaria Municipal de Educação, pelo 

exitoso Programa Nutricional Nutre&Ação desenvolvido nas escolas públicas 

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

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

3326/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, na pessoa de seu alcaide José Auricchio 

Junior e à Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, na pessoa do Secretário 

Jefferson Cirne da Costa, pela conquista do primeiro lugar no "Prêmio 

Otimiza", de destaque em gestão e arrecadação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3339/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à ginasta Isabela Freitas, que irá representar o Brasil no 

Sulamericano na categoria Juvenil, que será realizado entre os dias 22 e 28 de 

outubro deste ano, em Lima, no Peru. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3340/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ginasta 

Natália Fortunato dias da Silva, que irá representar o Brasil no Sulamericano 

na categoria pré infantil, que será realizado entre 22 e 28 de outubro deste ano, 

em Lima, Peru. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3341/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ginasta Júlia Ortelan Nunes, que 

irá representar o Brasil no Sulamericano na categoria pré infantil, entre 22 e 

28 de outubro deste ano, em Lima, no Peru. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3342/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ginasta 

Ana Beatriz Furlan Rossi, que irá representar o Brasil no Sulamericano na 
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categoria Pré Infantil, que será realizado entre os dias 22 e 28 de outubro deste 

ano, em Lima, no Peru. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 3343/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ginasta Karoline 

Ramos Teles, que irá representar o Brasil no Sulamericano na categoria pré-

infantil, entre os dias 22 e 28 de outubro deste ano, em Lima, Peru. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3344/19. Marcel 

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

Voto de Congratulações à ginasta Brunna Benedini Couto, que irá representar 

o Brasil no Sulamericano na categoria juvenil, entre os dias 22 e 28 de outubro 

deste ano, em Lima, no Peru. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3345/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ginasta 

Giulia Neves Rubini, que irá representar o Brasil no sulamericano na categoria 

juvenil, que será realizado entre os dias 22 e 28 de outubro deste ano, em 

Lima, no Peru. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3346/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ginasta Fernanda Cristina 

Pichinin de Lima, que irá representar o Brasil no sulamericano na categoria 

juvenil, entre os dias 22 e 28 de outubro deste ano, em Lima, no Peru. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3347/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à ginasta Rafaela Araújo dos Santos, que 

irá representar o Brasil no sulamericano na categoria juvenil, entre os dias 22 

e 28 de outubro deste ano, em Lima, no Peru. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3348/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à ginasta Sarah Ribeiro de Almeida Carmo, que irá 

representar o Brasil no Sulamericano na categoria juvenil, que será realizado 

entre os dias 22 e 28 de outubro deste ano, em Lima, no Peru. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3349/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à ginasta Giovanna Ramos Neves, que irá representar o Brasil 
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no Sulamericano na categoria pré infantil, entre os dias 22 e 28 de outubro 

deste ano, em Lima, no Peru. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3350/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ginasta 

Nicole Benedini, que irá representar o Brasil no Sulamericano na categoria 

pré infantil, que será realizado entre os dias 22 e 28 de outubro deste ano, em 

Lima, no Peru. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3354/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à atleta Milena Titoneli Guimarães, 

pela primeira conquista brasileira feminina de medalha de Ouro na 

modalidade Taekwondo em jogos Pan-Americanos. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3360/19. Moacir Luiz Gomes 

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

Congratulações ao Colégio de Veneráveis de São Caetano do Sul/SP, pelo 

"Dia do Maçom" a ser comemorado no dia 20 de agosto, na pessoa do 

Presidente do Conselho de Veneráveis, Senhor Marco Antônio Salomé e 

demais irmãos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3370/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

das ruas Tamandaré e Santos Parra, no bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3372/19. Ubiratan Ribeiro 

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

de Congratulações a Prefeitura de Osasco pela conclusão do Hospital 

Veterinário Público - Unidade Manchinha e Unidade Zona Norte. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3381/19. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2690/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA, visando 

informações sobre a contratação da empresa para o tratamento e 

monitoramento da água dos poços artesianos que fornecem recursos hídricos 

para as bicas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 
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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. 3271/19. César Rogério 

Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito 

municipal, visando informações, referentes aos valores gastos com o 

recapeamento asfáltico dos mais de 112 mil metros quadrados na cidade. 

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". Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César 

Rogério Oliva. Processo nº. 3318/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Deomar Pereira Nunes. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3319/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Antonio Carlos Nonato. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Em razão dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente 

solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas 

as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem 

uso da palavra os Nobres Edis: Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, Edison 

Roberto Parra, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase 

de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário 

procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 6702/17. 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 ‘Setembro Verde’ 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 3024/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 4.911, de 30 de junho de 

2010, que institui a Campanha Permanente de Conscientização sobre o 

Despejo de Óleo Vegetal Comestível em pias e bueiros e sua reciclagem, no 

Município de São Caetano do Sul.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 
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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 III - Processo nº 2510/19. Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki. 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 ‘SANCA ROCKFEST – Festival de Rock 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 IV - Processo nº 3391/18. 

Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Institui o ‘Projeto de Prevenção da Violência Doméstica e Familiar com a 

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde’ e dá outras providências”. 

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

encerrada. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência da 

Mesa. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Eclerson Pio 

Mielo pede o arquivamento do Projeto de Lei, que em seguida reassume a 

presidência da Mesa. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do 

Projeto de Lei fica “Aprovado, com voto contrário do Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se”. Item V - Processo nº 3987/18. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão 

de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

que “Institui, no âmbito do Município de São Caetano do Sul, a ‘Campanha 

de Doação de Livros para Biblioteca Municipal de São Caetano do Sul’ e dá 

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

da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se 

encontra na Mesa pedido de arquivamento do Projeto de Lei, feito pela 

autora, Vereadora, Magali Aparecida Selva Pinto. Colocado em votação, o 

pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado, com voto 

contrário do Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se”. Item 

VI - Processo nº 2297/19. Reinaldo Alberto Perez. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Emérito’ ao Senhor Fábio Bertola Agostini, 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 
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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 18 (dezoito) votos “SIM” 

e 01 (um) ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente solicita 

e o Vereador Edison Roberto Parra assume a presidência da Mesa. Para fazer 

um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo. 

O Sr. Presidente anuncia ao Plenário a presença das visitantes, senhoras 

vindas de Angola, representantes do coral “Alegria do Senhor”, e o Pastor, 

também angolano, Miguel Tanadio, acompanhados pelo Pastor Neto, da 

Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. O Sr. Presidente, convidando 

a todos para que o acompanhem, anuncia a apresentação do coral “Alegria do 

Senhor”. Terminada a apresentação, o Sr. Presidente passa a palavra ao Pastor 

Miguel Tanadio, e este faz o seu pronunciamento. O Sr. Presidente agradece 

a atenção de todos. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e trinta e sete minutos, 

encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada 

conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ....... 
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