ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS VINTE E SETE
DIAS DO MÊS DE AGOSTO 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 23ª 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. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor
Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos nºs 11.438, de
12/08/19; 11.449, de 13/08/19. “Ciente”. Processo nº. 2791/19. Prefeitura
Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do
Decreto nº 11.439, de 15/07/19. “Ciente”. Processo nº. 3079/19. Prefeitura
Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do
Decreto nº 11.447, de 08/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3483/19. Magali
Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da
capacitação, em noções básicas de Primeiros Socorros, de professores e
funcionários, pelos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino, no âmbito
da cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3484/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana
das APM's - Associações de Pais e Mestres' e dá outras providências". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 3526/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a
ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.889, de 19 de outubro de 2009, que instituiu
a Campanha Permanente sobre Inclusão de Medidas de Prevenção,
Conscientização e Combate ao 'Bullying' Escolar nas escolas públicas de
educação básica do município de São Caetano do Sul, e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 3527/19. Ricardo Andrejuk. Projeto de Lei que
"Institui a Guarda Civil Escolar, no âmbito do município de São Caetano do
Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
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Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3547/19. César Rogério Oliva. Projeto
de Lei que "Assegura a vacinação diferenciada, domiciliar, às pessoas com
deficiência motora incapacitante, 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. 3548/19. César Rogério Oliva. Projeto
de Lei que "Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização de açougues e
estabelecimentos similares, por equipe especializada, chefiada por médico
veterinário, 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. 3558/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de
materiais biodegradáveis na composição de utensílios descartáveis destinados
ao acondicionamento e ao manejo de alimentos prontos para o consumo no
município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3559/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre
a obrigatoriedade das farmácias e drogarias privadas do município de São
Caetano do Sul, de afixar cartaz sobre a possibilidade de substituição do
medicamento prescrito por médico, e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 3560/19. 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 dos Alunos do Ensino
Fundamental sobre a Importância e Aplicabilidade da Lei Maria da Penha', e
dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3561/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da utilização
de coletes refletivos pelos seguranças de casas noturnas, bares e similares, 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. 3566/19. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui,
no âmbito da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, o 'Programa
Merenda nas Férias' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3587/19. Edison
Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e
Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Campanha Quebrando
o Silêncio', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3569/19. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de Cidadã
Sulsancaetanense à Senhora Ivone Ceburca Vilardi, pelos relevantes serviços
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prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3515/19. Jander Cavalcanti de Lira.
Moção de Repúdio às condutas consideradas lesivas ao meio ambiente e o
descumprimento do dever constitucional de proteção ao meio ambiente e dos
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, por parte do Ministro do
Meio Ambiente o Excelentíssimo Senhor Ricardo Salles. “À Comissão de
Justiça e Redação”. Processos nºs. 3485/19 a 3487/19. 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 premiação "Leitor do Ano", no âmbito das escolas
do ensino fundamental da rede pública municipal; para com brevidade,
providenciar a manutenção elétrica e capina da praça defronte à igreja São
Bento, no bairro Olímpico; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade,
versando sobre institui o prêmio ‘Professor Excelência do Ano’, nas unidades
escolares da rede municipal de educação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 3488/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com
auxílio de todos de viaturas, em toda extensão do bairro Santo Antônio. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3491/19 a 3493/19. Marcel Franco
Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a revitalização da sinalização horizontal viária
da rua Ribeiro de Barros, bairro Santa Paula; a revitalização da sinalização
horizontal viária da rua General Osório, bairro Santa Paula; e a revitalização
da sinalização horizontal viária da rua Manoel Pedro Vilaboim, bairro Santa
Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3494/19 a 3496/19. Marcos
Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de
equipamentos de redução de velocidade, semáforo, lombofaixa ou lombada
eletrônica, na rua dos Meninos com a avenida Paranapanema, bairro Nova
Gerty; a implantação da Delegacia de Polícia especializada em atendimento à
pessoa com deficiência e ou mobilidade reduzida, na região do Grande
ABCMR Paulista; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre
a criação do Fórum de Empreendedores do município. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 3497/19 a 3505/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
instalação de um ponto de energia na capela, situada à praça Terço dos
Homens, esquina da rua Humberto de Campos com a rua Luiz Cláudio
Capovilla Filho, no bairro São José; aquisição de um microscópio para o
Hospital dos Olhos; troca da tampa do hidrante quebrado na avenida
Presidente Kennedy,1200; troca da iluminação na praça da igreja Nossa
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Senhora Aparecida, no bairro Barcelona; reforma e manutenção, troca de
lâmpadas da sala de pintura da Estação Cultura; a entrega de sacos amarelos
para reciclagem em todos os condomínios do município; a poda de árvore,
localizada na rua da Fortuna 363, na igreja nossa Senhora da Prosperidade; a
poda de árvore, localizada na rua Pará com rua Rio Grande do Sul; e melhorias
no processo para atendimento na doação de sangue no Colsan. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 3513/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a alteração da localização das
caçambas de coleta de lixo instaladas, atualmente, em frente à escola Sagrada
Família, na rua Carlos de Campos, esquina com a rua Rio Grande do Sul (saída
da praça Cardeal Arcoverde). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3517/19
a 3519/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
poda de árvore na rua São Paulo, 1594, bairro Santa Paula; instalação de um
redutor de velocidade na rua Tibagi, esquina com rua Silvia; e o recapeamento
asfáltico na rua Amazonas entre a rua João Pessoa e a rua Serafim
Constantino, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3521/19 e
3522/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir o
Selo Social às empresas estabelecidas no município; e instituir o programa
Merenda nas Férias. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3537/19 a
3546/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a desratização da
esquina entre as ruas Lisboa e Paraíso, no bairro Oswaldo Cruz; as
providências necessárias para implantação de cargas de estacionamento
rotativo aos sábados na rua Santa Catarina, Centro; determinar a Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ, visando adequar o horário
de início e termino das atividades esportivas que acontecem no Centro
Poliesportivo Joaquim Cambaúva Rabelo, situado à rua Capeberibe , nº 265,
bairro Barcelona; celeridade na conclusão das obras da EMEF Prof. Décio
Machado Gaia, situada à rua Michel Glebochi, nº 90, bairro Boa Vista;
celeridade na retomada das obras de reforma na EMEF Olyntho Voltarelli
Filho, situada à avenida Paraíso, nº 520, bairro Oswaldo Cruz; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos dos tipos de
viaturas, nos horários de entrada e saída dos alunos da USCS, pela portaria da
rua Maceió, bairro Barcelona; oferecer apoio e suporte a pessoas em condição
de rua, que ficam agrupadas em frente ao supermercado COOP, na rua Joana
Angélica, nº 711 - Barcelona; eventual aditivo contratual, ou qualquer outro
expediente administrativo ou judicial de acordo com a melhor técnica, a fim
de que ao menos nos horários de “pico” de segunda a sábado, a empresa vipe
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disponibilize mais ônibus na linha 08, reduzindo o intervalo de 1h de espera
por locomoção, garantindo conforto, qualidade de vida, igualdade de
oportunidades e de disponibilidade de serviços públicos aos moradores dos
bairros Fundação e Prosperidade; a alteração do sentido do tráfego de veículos
na rua Níquel, bairro Prosperidade, seja invertendo-o, seja transformando-o
em “mão dupla”, com instalação da borda amarela em qualquer dos casos, a
fim de proibir o estacionamento de veículos em um dos lados da rua; e
eventual aditivo contratual, ou qualquer outro expediente administrativo ou
judicial, de acordo com a melhor técnica, a fim de se providenciar a extensão
do horário da Linha 08 – Prosperidade/Fundação Via Estação – operada pela
Viação Padre Eustáquio – VIPE – aos finais de semana, garantindo conforto,
qualidade de vida, igualdade de oportunidades e de disponibilidade de
serviços públicos aos moradores dos bairros Fundação e Prosperidade. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3549/19 e 3550/19. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade,
versando sobre a realização de triagem auditiva escolar para as crianças de
creches, escolas de educação infantil e alunos da rede pública de ensino e
crianças das instituições educativas conveniadas instaladas no município; e o
envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre sobre cuidados com
a saúde vocal dos professores da rede pública nas escolas de São Caetano do
Sul, por meio da realização anual de exames preventivos, como por exemplo,
de laringoscopia indireta. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3551/19 a
3553/19. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da
sinalização de solo para travessia de pedestres na rua Pedro de Toledo com a
rua Amazonas, no bairro Oswaldo Cruz; o disciplinamento e normatização
sobre a utilização dos patinetes elétricos, no âmbito do município; e o acesso
livre do sinal de Wi-Fi aos usuários do Atende Fácil. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 3554/19 e 3555/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: instituir o "Programa Adote uma Caneca",
visando à não utilização de copos plásticos descartáveis nos órgãos do Poder
Executivo; e criteriosos estudos para a criação de um pátio de compostagem
no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
3556/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a extinção dos pombos no interior da EME Professora Alcina
Dantas Feijão, situada à rua Capivari, nº 500, bairro Mauá. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 3557/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a padronização das
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calçadas do bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
3564/19 e 3565/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
instalação de novos equipamentos de ginástica para a melhor idade no Centro
Educacional e Esportivo Erasmo Batissaco, localizado na rua Eternidade nº
13, no bairro Mauá; e a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas
Amazonas com Silvia, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 3567/19 e 3568/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: as podas das árvores na rua Nazareth altura do n.º 1015, no bairro
Barcelona; e a instalação de faixa de retenção para motos, na avenida Senador
Roberto Simonsen, nº 282, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 3570/19 a 3575/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: que realize o recapeamento asfáltico e a manutenção da valeta na
rua Capeberibe esquina com a rua Flórida, bairro Barcelona; que realize a
repintura da faixa de travessia de pedestres localizada na rua Américo
Brasiliense, altura do número 218, bairro Santa Paula; que realize a repintura
da faixa de travessia de pedestres localizada na rua Solimões, altura do número
22, bairro Santa Maria; a repintura da sinalização “pare” e da faixa de travessia
de pedestres localizada na rua Anita Garibaldi, altura 384, bairro Barcelona; a
repintura da faixa de travessia de pedestres localizada rua Solimões, altura do
número 120, bairro Santa Maria; e ações de conscientização à população,
acerca do consumo excessivo de cloreto de sódio (sal de cozinha). “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3580/19 a 3582/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: incluir no Programa Social
Profamília a isenção do trabalhador desempregado e das famílias que possuem
idosos ou crianças recém-nascidas, do pagamento de reabertura de ligação de
água, desde que comprovada a situação hipossuficiente; instalar células
fotovoltaicas e lâmpadas de LED nos pontos de ônibus; e instalar células
fotovoltaicas e lâmpadas de LED nos pontos de táxis. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 3585/19 e 3586/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a demarcação na via de parada de ônibus e a cobertura do ponto
de parada de ônibus da rua Piratininga, nº 289, bem como providenciar
acentos, para que os passageiros possam aguardar transporte sentados, e
lixeira; e recapeamento da manta asfáltica, nas ruas General Humberto de
Alencar Castelo Branco e João Euclides Pereira – bairro Santa Maria. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 3588/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a isenção do pagamento do
estacionamento rotativo aos moradores de imóveis das ruas onde são
realizadas as feiras livres. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3591/19 e
3592/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de um
espaço canino no terreno lateral do teatro Paulo Machado de Carvalho, na rua
Tibagi, bairro Barcelona; e a instalação de um espaço canino na praça Di
Thiene, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3594/19 a
3597/19. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: alterar a
lombada que já existe na rua Tocantins, 415, no bairro Nova Gerty, por uma
lombofaixa; que seja consertado o semáforo de pedestre na rua Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, em frente ao Cemitério da Saudade;
recapeamento asfáltico na rua Espírito Santo, até a rua São Paulo, no bairro
Santo Antônio; e recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Rio
Grande do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3506/19. Anacleto
Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações a empresa Rebal Solução em Cozinhas, pelo 48°
aniversário de sua fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 3507/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao
Governador do Estado de São Paulo, João Doria, pela entrega de 1.674
viaturas à Polícia Militar, das quais 96 novas viaturas foram destinadas ao
ABCD. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
3508/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações ao Presidente do Consórcio ABC e
Prefeito de Santo André, Paulo Serra, pela aquisição de 20 novas viaturas e
257 policiais com novo Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3509/19.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações aos policiais da DISE - Delegacia de Investigações
sobre Entorpecentes, por interceptarem e apreenderem uma carga com 1,5
tonelada de maconha. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3510/19. César Rogério Oliva. Moção de apoio à Campanha de
Apelo para Doação de Sangue, na cidade de São Caetano do Sul, que atingiu
níveis insuficientes para atender as demandas dos hospitais da cidade.
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3511/19.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações a Guarda Civil Municipal - GCM de São Caetano
pelo Curso de Aperfeiçoamento com 430 agentes, exigido pela Polícia Federal
para todas as guardas do país. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 3512/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao
responsável pelo Canil da Guarda Civil Municipal - GCM, de São Caetano do
Sul, em uma ação onde os agentes de segurança da Guarda Civil Municipal
de Santo André, contaram com a ajuda de cães farejadores do canil da
corporação de São Caetano do Sul, para encontrar drogas no município.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3516/19.
Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à
empresa EMTU- Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo, solicitando exclusão do texto “Com duração mínima de 2 anos” da
alínea c, do item IV do artigo 2º da Resolução STM-6, de 26-02-2015, que
disciplina as normas complementares ao Decreto 61.134, de 25-02-2015, que
concede a isenção integral do pagamento de tarifa aos estudantes que
especifica, nos termos da Lei 15.692, de 19-02-2015. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3520/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações ao Ilmo. Engenheiro Senhor Iliomar Darronqui,
Secretário da SESURB (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), em razão
do notável trabalho de destaque prestado à população sulsancaetanense.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com votos contrários dos
vereadores César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.
Processo nº. 3523/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos
vencedores, extensivo a todos os participantes e organizadores do concurso
Miss e Mister Terceira Idade 2019, a saber: miss: Lourdes Aparecida Poliche;
Mister: Antonio Luiz Padovani; Miss Simpatia: Maria Mesquita Bizuti;
Mister Simpatia: Walter Martins de Paula; 1ª Princesa: Margarida Oleida
Tedeschi; 1º Príncipe: Eduardo Kutka; 2ª Princesa: Silvia Mesquita Araújo de
Souza Milani; 2º Príncipe: Afonso Deivikis Filho. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
hae
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3528/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao DETRAN/SP - Unidade
de São Caetano do Sul visando a disponibilização de funcionário habilitado
em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS - apto a orientar as pessoas
com deficiência quanto ao procedimento para requerer habilitação. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3531/19. César
Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações aos organizadores do Primeiro Encontro Brasileiro
de VW Clássicos, na cidade de Águas de Lindóia. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3532/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com auxílio de motocicletas, bicicletas e viaturas, em todo
bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 3533/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à
empresa Claro S.A., visando a retirada da fiação sobressalente dos postes
próximos ao Abrigo Irmã Tereza à Idosos Desamparados,na rua Lourdes, 640,
bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 3534/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - Sede, visando a retirada
da fiação sobressalente dos postes de energia próximos ao Abrigo Irmã Tereza
à Idosos Desamparados à rua Lourdes, nº 640, Nova Gerty . Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3535/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo - Telefônica Brasil
S/A, visando a retirada da fiação sobressalente dos postes próximos ao Abrigo
Irmã Tereza à Idosos Desamparados, rua Lourdes, nº 640, no bairro Nova
Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3577/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à
Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando disponibilizar um Policial
Militar por Batalhão ou Companhia e um Policial Civil por Delegacia de
Polícia, habilitados na Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS). Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3578/19. Marcos
Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à Senhora Sonia Aparecida Adorni, a mais
hae
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nova integrante do Rotary Club de São Caetano do Sul. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3579/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações ao Senhor Ricardo Leal Nunes, o mais novo
integrante do Rotary Club de São Caetano do Sul. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3583/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela "Campanha
Quebrando o Silêncio", realizado no dia 24 de agosto de 2019. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3584/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pelos 39 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3589/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao
DETRAN/SP, visando disponibilização de banca examinadora especial,
responsável pela avaliação de exame prático de CNH para deficientes no
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. 3590/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando envio de ofício ao DETRAN/SP/SP, visando a implantação de
Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado para habilitação de
pessoas com deficiência física no município. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3371/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério da Saúde,
visando informações sobre o atraso na distribuição de vacinas antirrábicas no
estado de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 3426/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à
Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, visando informações sobre
a modalidade Patinação Artística. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da
palavra o Vereador César Rogério Oliva. Colocado em votação, fica
“Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva,
Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan
Ribeiro Figueiredo”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário, a presença dos
hae
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senhores ex-Vereadores Paulo Roberto de Jesus e Hamilton Lacerda.
Processo nº. 3576/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Doutor
Ivo Pellegrino. 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 usos da palavra os Nobres
Edis: Caio Eduardo Kim Jesus Funaki e César Rogério Oliva. O Presidente
solicita e 1º Secretário assume a presidência da Mesa, que procede à chamada
nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil:
Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa e procede
à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os
Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira, Ubiratan Ribeiro Figueiredo 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
7855/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação
do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o art. 1º, ambos da Lei nº 4.134, de
6 de maio de 2003, que instituiu o ‘Dia Municipal do Desarmamento Infantil’
em São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de
Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra,
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item
II - Processo nº 1384/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui a
Campanha de Prevenção do Ceratocone, no âmbito do Município de São
Caetano do Sul.”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na
Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pela autora do Projeto de Lei,
Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Colocado em
discussão e ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”.
“Arquive-se.”. Item III - Processo nº 3061/18. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o
artigo 1º da Lei nº 5.405, de 26 de abril de 2016, que institui o estímulo à
criação da ‘Semana Municipal de Combate e Prevenção às Doenças Renais’,
no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do
Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
hae

11

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”. Para
declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Item IV - Processo nº 4528/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Discussão e
Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o ‘Programa Geração
Solidária – Jovens Zelando pelo Amanhã’, no âmbito do Município de São
Caetano do Sul e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao
Plenário que se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo
autor do Projeto de Lei, Vereador Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Colocado
em discussão e ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para
encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”.
“Arquive-se.”. Item V - Processo nº 4719/18. Eclerson Pio Mielo. Discussão
e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui, no âmbito do
Município de São Caetano do Sul, o ‘Programa de Prevenção ao Suicídio e de
Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes’
e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da
palavra os vereadores Anacleto Campanella Junior e Jander Cavalcanti de
Lira. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência da Mesa.
Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo.
Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Edison Roberto
Parra. Colocado em votação, fica “Aprovado o parecer, com votos
contrários dos Vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo
Bento, Jander Cavalcanti de Lira, Magali Aparecida Selva Pinto e Marcel
Franco Munhoz”. “Arquive-se” O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a
presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador
Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário
assume a presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o
Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da
Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva.
Item VI - Processo nº 2777/19. Carlos Humberto Seraphim. Discussão e
Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de
‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Fernando Trincado Simon, 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,
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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 18 (dezoito)
votos “SIM”, e 01 (um) ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se”. O Sr.
Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência da Mesa. Para fazer
um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo,
que em seguida reassume a presidência da Mesa. Esgotados os motivos que
nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas,
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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