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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSETE DIAS 

DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

 

Às dezesse horas e quarenta e nove minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio 

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 26ª Sessão 

Ordinária e do 5º Ato Solene são “Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica 

aos Srs. Vereadores que tendo sido aprovada na 26ª Sessão Ordinária, o 

Projeto de Resolução concedendo a licença requerida à Mesa pelo nobre 

Vereador Eduardo José Vidoski e convocado, nos termos do § 4º, do Art. 74, 

do Regimento Interno, estando presente, nesta Sessão, o Sr. Francisco 

Amedore, 8º Suplente da coligação “Muda São Caetano” (PSDB/PSDC/PSD). 

O Sr. Presidente solicita e os Vereadores Olyntho Sequalini Voltarelli e 

Ricardo Andrejuk, em comissão, acompanham o Sr. Francisco Amedore até o 

Plenário, para assumir a Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já 

apresentado à Mesa o diploma, bem como a Declaração de Bens. Após 

proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente convida o empossado Edil 

Francisco Amedore, para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz 

exercício da vereança, durante o período de afastamento do vereador titular, o 

Sr. Eduardo José Vidoski. Faz uso da palavra o Vereador Francisco Amedore. 

Ao término, o Presidente solicita e os Vereadores Olyntho Sequalini Voltarelli 

e Ricardo Andrejuk acompanham o Edil Francisco Amedore à sua mesa. O 

Sr. Presidente solicita e o Vereador Edison Roberto Parra assume a 

presidência da Mesa. A seguir, o Sr. Presidente passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1071/05. Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul. Ofícios do Reitor da USCS, encaminhando 

cópia do Acordo de Cooperação entre aquela autarquia e a FAUSCS – 

Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano do Sul e cópia 

do Convênio de Concessão de Estágio entre aquela autarquia e o Hospital da 

Força Aérea de São Paulo. “Ciente”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos nºs: 11.448, de 08/09/19; 11.461, de 06/09/19. “Ciente”. Processo 
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nº. 4040/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.462, de 09/09/19. “Ciente”. Processo 

nº. 4095/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.459, de 02/09/19. “Ciente”. Processo 

nº. 4039/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o Programa 

Auxílio Medicamentos para a 3ª Idade, o Programa Auxílio a Pacientes com 

Doenças Especiais e o Programa Auxílio a Pacientes Oncológicos e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4070/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos, provenientes do Programa 

Avançar Cidades - Resíduos Sólidos, ao Sistema de Água, Esgoto e 

Saneamento Ambiental - SAESA e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4071/19. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a 

transferir recursos, provenientes do Programa Avançar Cidades - Saneamento, 

ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3988/19. 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 as 

Funções Protetivas do Capacete e da Faixa Refletiva para Usuários de 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3989/19. 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 o Direito das Gestantes' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4038/19. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

garantia do direito à mobilidade aos portadores de deficiência física e idosos 

junto aos supermercados, hipermercados e atacadões, com disponibilização 

de carrinhos de compras adaptados.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4054/19. Cícero Alves Moreira. 

Projeto de Lei que "Altera a redação de dispositivos da Lei nº 4.041, de 13 de 

março de 2002, que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de câmeras 

externas com monitoração, como equipamento de segurança em imóveis 

residenciais e comerciais com mais de 04 (quatro) pavimentos, e outros que 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4068/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana dos Esportes 
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Eletrônicos - 'e-Sports' e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4097/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui o 

atendimento prioritário às pessoas com obesidade grau III, denominada 

obesidade mórbida, no âmbito dos estabelecimentos comerciais em geral e 

bancários, situados no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4111/19. Eclerson Pio Mielo e outros. Projeto de 

Lei que "Declara a 'Festa Italiana', Patrimônio Histórico e Cultural de 

Natureza Imaterial do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4112/19. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 3.692, de 04 de junho de 1998, que 

instituiu a Festa Italiana no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4110/19. Mauricio Fernandes da Conceição e 

Eclerson Pio Mielo. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 

Cidadão Sulsancaetanense ao Excelentíssimo senhor Doutor Ricardo de Mello 

Vargas pelos relevantes serviços prestados ao Município.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3927/19. 

Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

criação do Programa Acompanhante de Idoso (PAI) no município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3928/19 a 3940/19. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda da copa da árvore na rua Monte Alegre, 

em frente ao n° 118, bairro Santo Antônio; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua 

Augusto de Toledo, n° 848, bairro Santa Paula; a repintura da faixa de vaga 

para veículos escolares na rua Niterói, em frente ao n° 97, Centro; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza 

do terreno na avenida Senador Roberto Simonsen, oposto ao n° 460, bairro 

Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Wenceslau Brás, em frente ao 

n° 138, bairro Santa Paula; a repintura da faixa "devagar" na rua Augusto de 

Toledo, altura do n° 902, bairro Santa Paula; a repintura da faixa de "carga e 

descarga" na rua Augusto de Toledo, em frente ao n° 1002, bairro Santa Paula; 

a poda da copa da árvore na EMEI Emílio Carlos localizada na rua Gonzaga, 

n° 241, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Gonzaga, em 

frente ao n° 426, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua 

Bertolino da Cunha, em frente ao n° 272, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa 

da árvore na rua Urupema, em frente ao n° 21, bairro Oswaldo Cruz; a poda 
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da copa da árvore na rua Augusto de Toledo, em frente ao n° 1419, bairro 

Santa Paula; e a repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" na rua 

Amadeu Bortoletto no confronto com a avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3942/19. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

realização do conserto da calçada na rua Augusto de Toledo, em frente ao nº 

1061, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3943/19 e 

3944/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas 

para a realização de manutenção e conserto dos aparelhos de ginástica do 

parque Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; e estudos e tratativas 

visando a pintura das grades do parque Cidade das Crianças, na alameda 

Conde de Porto Alegre nº 840, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3945/19 a 3950/19. Cícero Alves Moreira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a demarcação de carga e descarga na alameda São Caetano altura 

dos nºs 2415 e 2411; a contratação de especialistas em neurocirurgia; a 

aquisição de um aparelho de mamotomia; a implantação de atendimento e 

acompanhamento psicológico nas escolas de Rede Municipal de Ensino 

fundamental e médio; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre determinar aos supermercados, hipermercados e atacadões localizados 

no município de São Caetano do Sul, a disponibilizarem carrinhos de compras 

adaptados às pessoas com deficiência e à idosos; e a possibilidade de instalar 

uma Base Fixa de Segurança na praça Lucindo Cândido no bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3951/19 a 3954/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

na rua Amazonas, entre a avenida Goiás e a rua Niterói, Centro; a poda da raiz 

da árvore na praça das Andorinhas em frente ao nº 75, bairro Santa Maria; a 

instalalação de faixa de pedestres e ou redutor de velocidade (lombada) na 

frente ou até 10 metros de qualquer templo religioso ou de qualquer culto no 

âmbito do município; e a poda da raiz da árvore e reforma da calçada na rua 

Carlos Gomes 120, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3956/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de uma boca de lobo na rua Major Carlos Del Prete 

nº 297, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3958/19. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação de um espaço animal, na construção do novo parque Tamoyo, 

localizado à rua São Paulo, 200, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3959/19 a 3965/19. Cícero Alves Moreira. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização do CIEE Alcina Dantas Feijão (Águias), na rua 

Juruá, 50 com a travessa Nilson Monte, bairro Mauá; a revitalização do CER 

Luiz Baraldi (GISELA), na rua Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista; 

determinar mão única de direção na rua Gurupi, nos trechos compreendidos 

do nº 8 ao nº 157 no bairro Nova Gerty; a implantação de uma farmácia 

municipal 24h nos hospitais de pronto atendimento do município; a 

revitalização da quadra de campo de futebol do CER Miguel Marcucci 

(ABREVB), na avenida Presidente Kennedy, 2652, no bairro Olímpico; a 

retirada da placa de identificação do ponto de ônibus, na rua Maranhão, alt. nº 

1280, no bairro Santa Paula; e a revitalização do CER Miguel Marcucci 

(ABREVB), na avenida Presidente Kennedy, 2300, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3966/19 a 3974/19. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a inclusão da rua dos Meninos no programa de 

recapeamento asfáltico da Prefeitura Municipal; fiscalização diária, por parte 

do departamento de trânsito, na alameda Araguaia entre as ruas Xingú e 

Marina, no bairro Santa Maria; o retorno da feira livre, na rua Juruá, bairro 

Mauá; a inclusão das ruas do bairro Mauá, no programa de asfaltamento da 

prefeitura; a reforma dos brinquedos do parquinho da EMEI Jacob João 

Lorenzini, situada à rua Ulisses Tornincasa nº 160, bairro São José; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos entornos dos locais onde 

estão ocorrendo os jogos escolares no município; a troca dos brinquedos do 

parquinho da EMI Claudio Musumeci, situada à rua Walter Figueira, nº 44, 

bairro Cerâmica; celeridade no conserto de um dos elevadores do antigo 

Hospital São Caetano, situado à rua Espírito Santo, nº 277 - bairro Santo 

Antônio; e a aquisição de armários organizadores para os funcionários do 

Hospital Municipal Maria Braido, situado à rua São Paulo, nº 1840 - bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3980/19 e 3981/19. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção do ar 

condicionado da recepção do Hospital Maria Braido; e o recapeamento 

asfáltico da rua Major Carlos Del Prete, especialmente no trecho em que a 

referida via cruza com a rua José do Patrocínio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3982/19 a 3986/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a obrigatoriedade da exposição de informações 

sobre os serviços prestados pelas organizações sociais de assistência social; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 28 de Julho, 

rua Rio Branco e imediações, bairro Fundação; alteração do pictograma que 
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representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços privados no 

município; a instituir um programa com instalação de bicicletários no âmbito 

do município; e incentivar prestadores de serviços, por meio de isenção parcial 

de ISS, que contratar mulheres em situação de violência doméstica ou 

familiar. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3990/19. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de 

semáforos na rua Felippo Roveri Camarão, na confluência com a avenida 

Prosperidade, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3997/19 a 4025/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda da copa da árvore na EMEI Emílio Carlos localizada na avenida Dr. 

Augusto de Toledo, em frente ao n° 1123, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento asfáltico na rua Rio de Janeiro, em frente ao n° 270, bairro 

Oswaldo Cruz; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar a limpeza do terreno na rua Oswaldo Cruz, n° 707, bairro Oswaldo 

Cruz; a poda da copa da árvore na rua Oswaldo Cruz, em frente ao n° 552, 

bairro Oswaldo Cruz; a manutenção da tampa de um bueiro na avenida 

Presidente Kennedy esquina com a rua Santo André, bairro Boa Vista; o 

recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n° 634, bairro 

Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do Sul, em frente 

ao n° 655, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua São Paulo, 

em frente ao n° 780, bairro Santo Antônio; a poda da raiz da árvore na rua São 

Paulo, em frente ao n° 780, bairro Santo Antônio; a instalação de lixeiras na 

rua Tupi, em toda sua extensão, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na 

rua Curupaiti, em toda sua extensão, bairro Cerâmica; a repintura da 

sinalização de trânsito horizontal "pare" na rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira em confronto com a rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; 

a instalação de lixeiras na rua Engenheiro Rebouças, do n° 5 ao n° 150, bairro 

Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, em frente ao n° 609, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na rua 

Havaí em toda sua extensão, bairro Cerâmica; a remoção do veículo 

abandonado na avenida Antônio da Fonseca Martins, em frente ao n° 540, 

bairro São José; a remoção do veículo abandonado na avenida Antônio da 

Fonseca Martins, em frente ao n° 419, bairro São José; a poda das copas das 

árvores localizadas no canteiro central na avenida Antônio da Fonseca 

Martins, altura do n° 258, bairro são José; a retirada de lixo e entulho no 

córrego localizado na avenida Antônio da Fonseca Martins, em toda sua 

extensão, bairro São José; a poda da raiz da árvore na rua José de França Dias, 

em frene ao n° 36, bairro São José; o recapeamento asfáltico na rua 

Washington Luis, altura do n° 187, bairro São José; que a fiscalização de obras 
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particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na avenida 

Presidente Kennedy, n° 1344 esquina com rua Paraná, bairro Olímpico; a 

instalação de lixeiras na rua Antônia Tonucci, bairro Olímpico; a instalação 

de lixeiras na travessa Regina Oneda, em toda sua extensão, bairro Santa 

Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua São Carlos, n° 235, bairro Santa Paula; a 

repintura das faixas de estacionamento rotativo na rua General Osório, altura 

do n° 116, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Prudente de 

Moraes, altura do n° 56, bairro Santa Paula; a repintura da faixa de pedestre 

na rua São Luís, altura do n° 73, bairro Santa Paula; e a realização do conserto 

da calçada na rua Rio de Janeiro, em frente ao n° 355, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4027/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

recapeamento asfáltico de um buraco na avenida visconde de inhauma 1037, 

Vila Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4028/19. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda da copa 

da árvore na alameda São Caetano, em frente ao n° 128, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4029/19 a 4037/19. Cícero Alves 

Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos que viabilizem a troca de local da feira 

livre do bairro São José; estudos que viabilizem a proibição de coleta seletiva 

de lixo nos horários de pico; estudos que viabilizem a ampliação de vagas do 

Projeto Agente Jovem; a revitalização da área de playground do Espaço Verde 

Chico Mendes; estudos que viabilizem a implantação de um semáforo 

inteligente na avenida Lions Club com a avenida Lauro Gomes; estudos que 

viabilizem a ampliação de vagas do Projeto Mais Oportunidade; estudos 

técnicos que viabilizem a implantação de uma rotatória no cruzamento da 

avenida Guido Aliberti e avenida Conselheiro Antônio Prado; a revitalização 

e limpeza do Parque das Crianças; e a elaboração de estudos visando 

determinar mão única de direção na rua Capivari, nos trechos compreendidos 

do nº 8 ao nº 139 no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4041/19 a 4048/19. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento da rua Ângelo Ferro, alt. do nº 476. bairro Mauá; a revitalização 

do CER Victório Dal'Mas (Santa Maria), na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

1301, bairro Olímpico; a implantação do projeto Escola da Família nas escolas 

de ensino municipal; o acesso livre do estacionamento rotativo nas imediações 

do hospitais e cemitérios municipais; a implantação de brinquedos de inclusão 

para pessoas deficientes em todos os parques públicos da cidade; o acesso 

livre do estacionamento rotativo para idosos e deficientes quando a vaga 
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estiver ocupada; a possibilidade de instalar uma base fixa de segurança na rua 

Flórida alt. nº 896. bairro Barcelona; e a abertura da galeria pluvial para o 

escoamento de água na rua Espírito Santo, entre a rua Castro Alves e rua 

Casemiro de Abreu. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4049/19 a 

4052/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reiterar a indicação nº 

5212 de outubro de 2018, que visa a instalação de semáforos sonoros para 

deficientes visuais nas vias públicas de grande circulação do município; a 

capacitação dos porteiros das escolas, pela Guarda Civil Municipal; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com 

ênfase no combate ao uso e tráfico de entorpecentes, na pista Skate Park São 

Caetano do Sul, localizada na rua Serafim Constantino, em frente à estação 

rodoviária, Centro; e a capacitação de porteiros dos edifícios privados do 

município, pela Guarda Civil Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4057/19 a 4062/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: vistoria da vigilância sanitária em um prédio abandonado 

na rua Boa Vista próximo ao nº 1133, bairro Boa Vista; incentivar, fomentar 

e reconhecer a importância histórica e cultural do forró na cidade de São 

Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da 

educação ocorridos nas unidades educacionais das redes pública e particular 

de ensino do município; criar no município um programa de cuidados 

paliativos; a criação da "Ação Social e Solidariedade nas Escolas Municipais 

de São Caetano do Sul"; e oferecer incentivo fiscal para prestadores de 

serviços, sujeitos a incidência de ISS, para a contratação de mulheres vítimas 

de violência no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4063/19. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

instalação de caçamba de lixo na rua Nestor Moreira próximo ao numeral 355. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4066/19 e 4067/19. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir no município 

o Banco de Armação de Óculos; e implantar o Programa Municipal de Teste 

de Aptidão Vocacional nas escolas públicas. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 4069/19. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalação de caçamba de lixo na rua Adelaide com rua Manoel 

Augusto Ferreirinha. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4072/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a reforma dos brinquedos instalados na praça Maria Salete Bento 

Cicaroni, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4074/19 
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e 4075/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto da tampa 

de um bueiro, localizado à rua Amazonas altura do numeral 1608, Centro; e a 

troca da iluminação pública no parque Espaço Verde Chico Mendes, situado 

à avenida Fernando Símonsen, nº 566 - bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4078/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de sistema de coleta 

subterrânea (soterrada) nas proximidades da Escola Sagrada Família, na rua 

Carlos de Campos, esquina com a rua Rio Grande do Sul (saída da praça 

Cardeal Arcoverde), que, atualmente, conta com caçambas de coleta de lixo. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4081/19 a 4094/19. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: melhorias no escoamento de água, bem como 

a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e 

desentupimento de bueiros do bairro Nova Gerty; melhorias no escoamento 

de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, 

conservação e desentupimento de bueiros do bairro São José; melhorias no 

escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de 

lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro Santo Antônio; 

melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de 

galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro 

Santa Paula; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e 

limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros 

do bairro Santa Maria; melhorias no escoamento de água, bem como a 

manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e 

desentupimento de bueiros do bairro Prosperidade; melhorias no escoamento 

de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, 

conservação e desentupimento de bueiros do bairro Oswaldo Cruz; melhorias 

no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas 

de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro Olímpico; 

melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de 

galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro 

Barcelona; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e 

limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros 

do bairro Boa Vista; melhorias no escoamento de água, bem como a 

manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e 

desentupimento de bueiros do bairro Cerâmica; melhorias no escoamento de 

água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, 

conservação e desentupimento de bueiros do bairro Fundação; melhorias no 

escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de 
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lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro Jardim São Caetano; 

e melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de 

galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4100/19 a 4105/19. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: realizar a poda da árvore localizada na rua Rio 

Grande do Sul, em frente ao número 352 – Centro; a repintura das guias, 

localizadas em frente ao muro do Clube Águias de Nova Gerty, localizado na 

rua Juruá, nº 4 – bairro Nova Gerty; a possibilidade de realizar revitalização 

nas faixas de sinalização de solo localizadas nas proximidades das unidades 

escolares do município; a pé na entrada e saída da estação rodoferroviária e 

do túnel Gabriel Zambrana, além da rua 24 horas localizada no bairro 

Fundação; realizar estudos com o objetivo de criar, curso de informática para 

pessoas com deficiência auditivas como já implantado em várias cidades; e a 

possibilidade da instalação de “comedouros” para pets nas praças públicas da 

cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4106/19. Ricardo Andrejuk. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando ronda de viaturas da 

SEMOB na rua Votorantim próximo a avenida Presidente Kennedy. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4107/19 e 4108/19. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: cobertura e sinalização do ponto de ônibus 

localizado na rua Conselheiro Lafayette, na altura do número 283, bairro 

Barcelona; e colocação de uma cobertura e sinalização adequada do ponto de 

ônibus na rua Piratininga, na altura do número 293, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4109/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando fiscalizar o estacionamento de 

caminhões em condições irregulares, em frente ao muro do Clube Águias de 

Nova Gerty, localizado na rua Juruá, nº 4 – bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3941/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Nossa Senhora de Fátima, em 

frente ao n° 681, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3955/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

jornalista Antonio Júlio Pedroso de Moraes, fundador e diretor do Jornal 

Tribuna do ABCD, pelo 28º aniversário do Tribuna do ABCD. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3975/19. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações à operação integrada entre Guarda Civil Municipal - GCM, 

Polícia Militar e Polícia Civil, na qual policiais militares da 3ª companhia do 

6° batalhão de Polícia Militar Metropolitano, detiveram na última terça-feira, 

10, um condutor que trafegava pelo viaduto Prefeito Luiz Olinto Tortorello 

portando drogas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3976/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações aos policiais Cb PM Trafani e Sd PM 

Bárbara, pela prisão de um indivíduo que já constava como preso no COPOM. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3977/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações aos guardas civis municipais, que detiveram um 

foragido da justiça no cruzamento da avenida Guido Aliberti com a rua 

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

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

3978/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos policiais militares da 3ª Companhia 

do 6° batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que prenderam uma mulher 

por roubo e porte ilegal de arma de fogo em São Caetano do Sul, na última 

quarta feira, 10 de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3987/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

visando rondas ostensivas na rua 28 de Julho e imediações, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3996/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na 

avenida Dr. Augusto de Toledo, em frente ao n° 1308, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4026/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando a realização de reparos 

na fiação na rua José de França Dias, em frente ao n° 36, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4053/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no 

combate ao uso e tráfico de entorpecentes, na pista Skate Park São Caetano 
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do Sul, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4055/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Tenente-Coronel Eduardo 

Drigo, por sua dedicação e presteza, o que garantiu assumir a função de 

Comandante do 8° Grupamento e estar a frente da Controladoria do Corpo de 

Bombeiros no ABC. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4073/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata 

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

Caetano do Sul - GCM, pelos 66 anos da data de sua fundação, extensivos a 

todos os seus valorosos integrantes. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4076/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos 

guardas civis municipais - GCM's, que recuperaram, na última quarta-feira, 

11, um veículo furtado no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4077/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos 

guardas civis municipais - GCM's, que detiveram em flagrante um individuo 

por furto, no dia 12 deste mês. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4079/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da 

rua alameda Araguaia, rua Guaporé, rua tibaji e ruas adjacentes, no bairro 

Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

4080/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à diretora da Escola Municipal 

de Idiomas Paulo Sergio Fiorotti, Senhora Romana Gesuele bem como sua 

equipe de trabalho, pela "Mostra Cultural" realizada no dia 13 de setembro, 

no teatro Santos Dumont. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4098/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Centro Odontológico Municipal Maria Domingas Robilota 

Torres, pelos excelentes serviços prestados aos munícipes de São Caetano do 

Sul, usuários deste aparelho. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 3991/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Julia Passos de Oliveira. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3992/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Anna de Assis Dias. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4056/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Vereador Ronaldo Cunha. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4064/19. Maurício Fernandes da 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Helena Regina Setin 

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

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

4065/19. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

Senhor Antonio José de Barros. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4096/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

Pesar pelo falecimento do cantor Roberto Leal. 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. 

Faz uso da palavra o Nobre Edil: César Rogério Oliva. O Presidente solicita e 

o 1º Secretário assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Edison 

Roberto Parra, que em seguida reassume a presidência da Mesa e dá 

proceguimento à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso 

da palavra os Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira, Mauricio Fernandes da 

Conceição, Magali Aparecida Selva Pinto e Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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 6985/17. Sueli 
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Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

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

São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização sobre a Conservação das 

Calçadas da Cidade 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 Anacleto Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra 

os vereadores César Rogério Oliva 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 Edison Roberto Parra, 

que em seguida reassume a presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, 

fazem uso da palavra os vereadores Eclerson Pio Mielo e Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-

se.” Item II - Processo nº 5430/18. Edison Roberto Parra. 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 do 

Mutismo Seletivo’ 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 3092/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 

Executivo a implantar o cartão digital de vacinação, no Município de São 

Caetano do Sul.”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é 

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

da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Edison 

Roberto Parra, que em seguida reassume a presidência da Mesa. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Sidnei Bezerra da Silva. 

Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer, com votos contrários dos 

Vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. 

“Arquive-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Item IV - Processo nº 4608/18. Mauricio Fernandes da 

Conceição. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, a ‘Semana de Incentivo à Desintoxicação Virtual’ e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém mais desejando fazer uso da 
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palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, 

Vereador Mauricio Fernandes da Conceição, pede o arquivamento do 

Projeto de Lei. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do 

Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item V - Processo nº 

0341/19. Marcel Franco Munhoz. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de produtos que 

atendam às necessidades de pessoas portadoras de doenças crônicas como 

diabetes, doença celíaca e intolerância à lactose nas cantinas escolares do 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em 

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

encaminhamento para votação, o autor, Vereador Marcel Franco Munhoz, 

pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em votação, o pedido de 

arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. O 

Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Item VI - 

Processo nº 3926/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, no período de 18 de setembro a 2 de outubro de 2019 e dá outras 

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

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

se”. O Sr. Presidente solicita que seja feita a convocação do respectivo 

suplente. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante e convoca os 

Senhores Vereadores para duas Sessões Extraordinárias, que acontecerão na 

próxima quinta-feira, dia 19 (dezenove), deste mês, a partir das 09 (nove) 

horas. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador 

Edison Roberto Parra. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove 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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