ATA DA 28ª 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 QUATRO
DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Às dezessete horas e cinquenta e dois 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 27ª Sessão
Ordinária, da 17ª e 18ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. O Sr.
Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido aprovada na 27ª
Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução concedendo a licença requerida à
Mesa pelo nobre Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo e convocado, nos
termos do § 4º, do Art. 74, do Regimento Interno, estando presente, nesta
Sessão, o Sr. Ricardo Tadeu Rios, 2º Suplente da coligação “Projeto Sério,
Cidade Forte” (PSC/PR/PMB/PTC/PRP/PT do B). O Sr. Presidente solicita e
os Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Francisco Amedore, em comissão,
acompanham o Sr. Ricardo Tadeu Rios 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 Ricardo Tadeu Rios, para assinar o livro
de presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período de
afastamento do vereador titular, o Sr. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Faz uso da
palavra o Vereador Ricardo Tadeu Rios. Ao término, o Presidente solicita e
os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Francisco Amedore acompanham o
Edil Francisco Amedore à sua mesa. O Sr. Presidente comunica ao Plenário
que se encontra presente o ex-Vereador Fabio Constantino Palacio e do Sr.
Flávio Bochetti, assessor do Deputado Estadual Thiago Reis Auricchio. O Sr.
Presidente solicita e o 1º Secretário Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli lê
a mensagem do Deputado Estadual Thiago Reis Auricchio. A seguir, o Sr.
Presidente passa a palavra ao 1º Secretário, o qual procede à leitura das
matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1457/19. Diretoria de
Orçamento e Finanças. Ofício do Sr. Diretor de Orçamento e Finanças,
encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial
desta Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas Simplificado com o
Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da Despesa, e a Demonstração
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das Variações Patrimoniais relativas ao mês de agosto de 2019. “À Comissão
de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0500/19. Prefeitura Municipal.
Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.463,
de 11/09/19. “Ciente”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.453, de
22/08/19. “Ciente”. Processo nº. 4229/19. Prefeitura Municipal. Ofício do
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.464, de
13/09/19. “Ciente”. Processo nº. 4114/19. Prefeitura Municipal. Projeto de
Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder complementação
das subvenções sociais no exercício de 2019, às entidades que especifica, e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4142/19. 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 da Cultura Popular do Samba'
e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4144/19. Jander Cavalcanti de Lira.
Projeto de resolução que "Institui o 'Programa Câmara de Vereadores Mirins',
no âmbito da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4187/19. 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
Cultivo da Planta Citronela como Método Natural de Extinção ao Mosquito
Aedes aegypti', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4241/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Determina aos estabelecimentos de
ensino público e privado a fornecerem para alunos com deficiência visual, na
conclusão do ensino médio e ensino superior, o respectivo diploma em braile,
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. 4242/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que
"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São
Caetano do Sul, a 'Semana do Sono' e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 4272/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe
sobre a disponibilização no sítio oficial do município na internet a localização
exata das vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos, e
dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4273/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Projeto de Lei que "Determina a afixação de informativos sobre o
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endereço e o número telefônico dos conselhos tutelares, pelos
estabelecimentos de ensino, público e privado, 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. 4274/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas
e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Desapego
Consciente' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4275/19. Edison Roberto Parra.
Projeto de Lei que "Institui o 'Programa de Incentivo à Doação de Orgãos,
Tecidos e Medula', 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. 4113/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma e
revitalização do parque Santa Maria (Guaiamú). “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4116/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a instalação de um redutor de velocidade
(lombada) ou outro dispositivo que possa inibir o abuso de velocidade na
alameda Conde de Porto Alegre, altura do número 800, próximo à Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida
(SEDEF) e ao Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial Dr.
Tatuya Kawakami (CTENEN), no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4117/19 a 4119/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a aquisição de acessórios para as aulas de pilates e treinamento
funcional do Centro Integrado de Saúde e Educação (CISE) Benedicto Djalma
de Castro, bairro Prosperidade; a revitalização da sinalização horizontal viária
da rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santa Paula; e a revitalização da
sinalização horizontal viária da rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa
Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4120/19. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize a
poda dos galhos das árvores, bem como uma vistoria técnica para verificar
possível infestação de cupins nos exemplares arbóreos localizados na alameda
Conde de Porto Alegre, altura do número 800, próximo à Secretaria Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida
(SEDEF) e ao Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial Dr.
Tatuya Kawakami (CTNEN), no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4122/19 e 4123/19. Francisco Amedore. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
instalação de um redutor de velocidade (lombada), na rua Oswaldo Cruz, nas
proximidades do cruzamento com a rua Bom Pastor, no bairro Oswaldo Cruz;
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e o recuo do ponto de parada de ônibus na rua Capivari, altura do número 562,
bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4124/19 a 4130/19.
César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: fiscalização à uma empresa
localizada na rua Arlindo Marchetti, nº 210, bairro Santa Maria; a implantação
de medidas de segurança visando garantir a travessia dos pedestres no
cruzamento entre as ruas Amazonas e Silvia; a implantação de medidas de
segurança para garantir a travessia dos pedestres, no cruzamento das ruas
Conceição e Major Carlos Del Prete; a implantação de medidas de segurança
para garantir a travessia de pedestres no cruzamento das ruas Castro Alves e
Mangueiras; a limpeza do terreno da CPTM, próximo ao pontilhão de acesso
ao bairro Prosperidade; a instalação de uma lombofaixa, na alameda São
Caetano, altura do numeral 1816, no bairro Santa Maria; e celeridade no inicio
das obras de reforma da EMEF Elvira Paolilo Braido, situado à rua Lisboa, nº
399 - bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4131/19.
Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando que seja organizada e publicada para as entidades da cidade, uma
prestação de contas do SEAIS (Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão
Social) sobre o orçamento e planejamento dos programas sociais para 2020.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4132/19. Francisco Amedore. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando manutenção e ampliação do ponto
de parada de ônibus, localizado na rua Capivari, altura do número 562, no
bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4133/19. Ricardo
Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação
de faixa amarela na rua Alegre, nº 156, para parada de caminhão de mudanças,
estabelecendo horário e período de permanência. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4137/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando conserto e manutenção dos bancos do parque Espaço
Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4138/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando disponibilizar a implantação de microchip, bem como
expedir carteira de identificação vinculada ao registro geral animal, de cães e
gatos no âmbito da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4139/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas na rua Luíza, rua Frieda e imediações, bairro Nova Gerty. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 4141/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar placas de proibido estacionar
caminhões na rua Juruá, altura do número, 04 - bairro Nova Gerty. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 4147/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira
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da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de
lombofaixas no perímetro de escolas e creches municipais. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4148/19 e 4149/19. Francisco Amedore. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: melhorias na sinalização de trânsito que indique “contramão de
direção”, na confluência das ruas Constantino de Moura Batista e Carmine
Perrella, no bairro Mauá; e a instalação de lixeira do tipo contêiner na estrada
das Lágrimas, altura do número 1670, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4150/19 a 4159/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a
realizar a limpeza do terreno na rua Maranhão, n° 1245, bairro Santa Paula; a
repintura da faixa "vaga escolar" na rua Martim Francisco, em frente ao n°
409, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Heloísa Pamplona,
em frente ao n° 651, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico na rua
Edmundo Monteiro, em toda sua extensão, bairro Santa Paula; a instalação de
lixeiras na rua Edmundo Monteiro, 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 Paulo, em frente ao n° 2136, bairro Santa
Paula; a poda da copa da árvore na rua São Paulo, em frente ao n° 2183, bairro
Olímpico; a repintura da faixa "carga e descarga" na rua General Osório, em
frente ao n° 665, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua São
Paulo, em frente ao n° 2256, bairro Olímpico; e a poda da copa da árvore na
rua Manoel Pedro Vilaboim, em frente ao n° 29, bairro Olímpico. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4160/19 e 4161/19. Francisco Amedore. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: que realize medidas que minimizem o acesso de pombos nas
dependências das EME Professora Alcina Dantas Feijão, situada na rua
Capivari nº 500, no bairro Mauá; e a reforma e manutenção da praça Lucindo
Cândido, localizada entre as ruas Capivari e Vieira de Carvalho, bairro Nova
Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4162/19 a 4183/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da árvore na rua
Manoel Pedro Vilaboim, em frente ao n° 103, bairro Olímpico; a instalação
de lixeiras na rua Manoel Pedro Vilaboim, em toda sua extensão, bairro
Olímpico; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a
realizar o conserto da calçada na rua Rio de Janeiro, n° 1170, bairro Olímpico;
que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o
conserto da calçada na rua General Osório, n° 860, bairro Santa Paula; o
recapeamento asfáltico na rua General Osório, do n° 750 ao n° 860, bairro
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Santa Paula; a instalação de lixeiras na rua General Osório, do n° 560 ao n°
894, bairro Santa Paula; a instalação de lixeiras na rua Piracicaba, em toda sua
extensão, bairro Olímpico; que a fiscalização de obras particulares notifique
o proprietário a realizar o conserto da calçada na avenida Tijucussú, n° 624,
bairro Olímpico; a instalação de lixeiras na rua Itápolis, em toda sua extensão,
bairro Olímpico; a instalação de lixeiras na rua Antônio Marino Morelatto, em
toda sua extensão, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Antônio
Marino Morelatto, em frente ao n° 45, bairro Olímpico; a repintura da
sinalização de trânsito horizontal "pare" ao final da rua Cavour no confronto
com a rua Francesco de Martini, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na
praça das Figueiras, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua
Cavalheiro Ernesto Giuliano, em frente ao n° 849, bairro Olímpico; a poda da
copa da árvore na rua Roma, em frente ao n° 20, bairro Oswaldo Cruz; o
recapeamento asfáltico na rua Boa Vista, do n° 335 ao n° 505, bairro Boa
Vista; a poda da copa da árvore na rua Boa Vista, em frente ao n° 290, bairro
Boa Vista; a instalação de lixeiras na rua José Benedetti, do n° 600 ao n° 967,
bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua das Mangueiras, em
frente ao n° 155, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na avenida
Fernando Simonsen, altura do n° 517, bairro Cerâmica; o recapeamento
asfáltico na rua 1º de Maio, em toda sua extensão, bairro Cerâmica; e que a
fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto
da calçada na rua João Batista Negro, em frente ao n° 231, bairro Mauá. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4185/19 e 4186/19. Marcel Franco
Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a implantação do serviço de fisioterapia no
Centro Integrado de Saúde e Educação (CISE) benedicto djalma de castro,
bairro Prosperidade; e a reforma e reabertura da piscina do CISE Moacyr
Rodrigues, na rua Rafael Correa Sampaio nº 600, bairro Santo Antônio. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4188/19 a 4194/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para exigir de
todos (servidores públicos, cargos de confiança, comissionados ou
terceirizados) que exercem qualquer tipo de função em creches, escolas e
unidades de ensino municipal a submissão anual a testes psicológicos e
psiquiátricos; a construção e implantação de uma nova pista de skate park no
município; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre
acessibilidade no município; instalação de um redutor de velocidade
(lombofaixa ou semáforo) na alameda Conde de Porto Alegre com rua Ivaí,
bairro Santa Maria; a poda das árvores na rua José Benedetti, no trecho
compreendido entre a rua Monte Alegre até a rua Rafael Correa Sampaio,
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bairro Santo Antônio; a capinação e limpeza do terreno localizado na rua Gal.
Humberto de Alencar Castelo Branco, próximo ao nº 64, bairro Santa Maria;
e instalação de um redutor de velocidade na alameda Conde de Porto Alegre
com a rua Tibagi, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
4195/19 a 4199/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
repintura da faixa amarela contínua na rua Curupaiti, em toda sua extensão,
bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Espírito Santo, altura do n°
944, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Espírito Santo, em
frente ao n° 1012, bairro Cerâmica; a repintura da sinalização de trânsito
horizontal "devagar" na rua Espírito Santo, em frente ao n° 1004, bairro
Cerâmica; e a repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" na
confluência da travessa Júlio Fachini com a rua Tenente Antônio João, bairro
Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4201/19 a 4220/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da
árvore na rua Rio de Janeiro, em frente ao n° 180, bairro Santa Paula; a
repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua Marechal Deodoro, altura
do n° 126, bairro Santa Paula; a repintura da sinalização horizontal "motos"
na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n° 230, Centro; a repintura da
sinalização horizontal "hidrante" na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n°
1030, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Maranhão, em
frente ao n° 110, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua
Baraldi, em frente ao n° 550, Centro; que a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na travessa Francisco
Andreucci, n° 1, Centro; a poda da copa da árvore na rua Niterói, em frente
ao n° 197, Centro; a instalação de lixeiras na rua Curupaiti, em toda sua
extensão, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na rua Caetano Nóbile, em
toda sua extensão, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua
Tenente Antônio João, em frente ao n° 490, bairro Cerâmica; a instalação de
lixeiras na rua Pedro Corniate, em toda sua extensão, bairro Cerâmica; a
repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" na rua Bartolomeu
Ferrero no confronto com a rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; o
recapeamento asfáltico na rua Casemiro de Abreu, em frente ao n° 776, bairro
Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua João D'Agostini, altura do n° 237,
bairro Mauá; a poda da copa da árvore na avenida Goiás, em frente ao n° 2258,
bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua São Caetano, em frente ao
n° 54, bairro Santa Paula; a instalação de lixeiras na rua Bernardino Faria, em
toda sua extensão, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua
Floriano Peixoto, em frente ao n° 87, bairro Santa Paula; e a poda da copa da
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árvore na rua José Santi, em frente ao n° 90, bairro Cerâmica. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4226/19 a 4228/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua Rio
Grande do Sul, em frente à Caixa Econômica Federal, Centro; reiteração de
nossas indicações referente a reforma da calçada da rua Pelegrino Bernardo
em toda a sua extensão; e estudos para a instalação de um semáforo ou outro
redutor de velocidade na rua São Paulo, esquina com rua São Jorge, bairro
Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4230/19 e 4231/19.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o pagamento do
transporte municipal de São Caetano do Sul por meio de cartões de débito e
crédito, que possuem a tecnologia de pagamento por aproximação; e a
implantação do IPTU Verde - Programa de Certificação Sustentável em
Edificações em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
4233/19 a 4237/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: um projeto de revitalização das principais ruas do comércio do
centro; revitalização da praça da Bíblia, localizada no centro, bem como a
instalação nela de uma academia e brinquedos ao ar livre, inclusive, com
aparelhos adaptados para pessoas com deficiência; a revitalização da rua
Visconde de Inhaúma em toda sua extensão; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas na praça Di Thiene, bairro Santa Paula; e
instalação de academias ao ar livre em todas as praças e parques do município,
com aparelhos adaptados para pessoas com deficiência. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 4243/19. Francisco Amedore. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando manutenção do telhado da EME Professora
Alcina Dantas Feijão, situada na rua Capivari nº 500, no bairro Mauá. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 4244/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira
da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Ivaí e imediações, bairro
Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4247/19 a 4249/19. César
Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a alteração do fluxo de trânsito na
rua Capeberibe entre a alameda São Caetano e alameda Cassaquera, no bairro
Barcelona; a instalação de uma lombada na rua Nazareth, altura do numeral
1485, bairro Santa Maria; e a instalação de uma lombada na rua Nazareth,
altura do numeral 1356, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4250/19 e 4251/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
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para o Município: em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, que
realizem estudos de viabilidade de criação de rotatória em todos os
cruzamentos considerados perigosos de nossa cidade; e o envio de Projeto de
Lei a esta Edilidade, versando sobre a "Semana de Conscientização de Uso de
Rotatória", afixando faixas de instruções de uso em pontos estratégicos da
cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4252/19 a 4255/19. Moacir
Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de balizador cilíndrico
flexível ou similar para sinalização de segurança no escoadouro das águas,
"meio-fio da sarjeta", ao lado da lombofaixa localizada na avenida Presidente
Kennedy, 1559, bairro Santa Paula; fazer o plantio de árvore da espécie Ipê
amarelo defronte ao imóvel de número 332 da rua Francesco de Martini, bairro
Olímpico; a instalação de balizador cilíndrico flexível ou similar para
sinalização de segurança no escoadouro das águas, "meio-fio da sarjeta", ao
lado da lombofaixa localizada na alameda São Caetano, altura do número
2415, bairro Santa Maria; e instalação de semáforo no cruzamento da rua Rio
Grande do Sul com rua Monte Alegre. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4259/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando , em caráter de urgência, fiscalizações intensivas e eficazes ou
que busquem meios para conter o tráfego proibido de caminhões na rua Major
Aderbal de Oliveira no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 4260/19 a 4262/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a revitalização da praça situada na confluência das ruas
Tamandaré com Santos Parra, no bairro Mauá; obras de revitalização na praça
situada na confluência das ruas Marlene com Nelson, no bairro Mauá; e a
revitalização na praça Lucindo Cândido, situada entre as ruas Capivari e
Vieira de Carvalho, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 4264/19 a 4268/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação
da "Semana de São Caetano", a ser realizada na semana de aniversário da
cidade; a criação do "Sanca Busca", um site para anúncios para os moradores
da cidade de São Caetano do Sul; aumento da oferta de vagas para
estacionamento de idosos tempo de duração de 30 minutos; a revisão das
calçadas da avenida Goiás, em toda a sua extensão; e a colocação de semáforo
na esquina das ruas Monte Alegre e Rio Grande do Sul, no bairro Santo
Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4278/19 a 4296/19. Marcel
Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e
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roubo, em toda a extensão da rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com
ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua
Humberto de Campos, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e
roubo, em toda a extensão da rua Ipê, bairro São José; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, em toda extensão da Rua
Walter Figueira, Bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e
roubo, em toda a extensão da rua José de França Dias, bairro São José;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com
ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua João
Almendra, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo,
em toda a extensão da rua Luiz Cláudio Capovilla Filho filho, bairro São José;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com
ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua
Maria Campos, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo,
em toda a extensão da rua Padre Manoel da Nóbrega, bairro São José;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com
ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua
Pandiá Calógeras, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e
roubo, em toda a extensão da rua Presidente Nereu Ramos , bairro São José;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com
ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua 1º
de Maio, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo,
em toda a extensão da rua Senador Fláquer, bairro São José; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no
combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua Silvia, bairro
São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a
extensão da rua Thomé Teixeira Vilela, bairro São José; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos
crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua Ulisses Tornincasa, bairro
São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a
extensão da rua Vitória, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal,
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rondas intensivas notadamente, nas imediações do parque Bosque do Povo,
bairro São José, durante o seu horário de funcionamento; e a mudança do
horário de fechamento da UBS Dolores Massei, bairro São José. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4298/19 a 4316/19. Marcel Franco Munhoz.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a
extensão da avenida Fernando Simonsen, bairro São José; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no
combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da avenida Guido
Aliberti, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo,
em toda a extensão da estrada das Lágrimas, bairro São José; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no
combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da avenida Antônio
da Fonseca Martins, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e
roubo, em toda a extensão da rua Padre Mororo, bairro São José; determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no
combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da rua Bartira, bairro
São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a
extensão da rua Barros, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e
roubo, em toda a extensão da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro São
José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente,
com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, em toda a extensão da
rua Barão de Mauá, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e
roubo, em toda a extensão da rua Eduardo Prado, bairro São José; instalação
de bebedouros públicos no parque linear (avenida Presidente Kennedy);
instalação de bebedouros públicos na praça das Figueiras, bairro Boa Vista;
reiterando indicação 4863/2018, estudos e tratativas, junto a empresa
responsável pelo estacionamento rotativo no município, da utilização de
créditos/cartão para permanência de 30, 60, 90 e 120 minutos; reiterando a
indicação 4781, estudos e tratativas para implantação do Banco de Leite
Humano no município; instalação de bebedouros públicos na praça Cardeal
Arcoverde, Centro; instalação de bebedouros públicos na praça dos
Imigrantes, bairro Olímpico; instalação de bebedouros públicos na praça
Virgílio Leandrini, bairro Boa Vista; instalação de bebedouros públicos no
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largo Monteiro Lobato, bairro Santa Paula; e instalação de bebedouros
públicos na praça dos Castores, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4318/19 a 4325/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
estudos sobre a possibilidade da implantação de lombofaixa para travessia de
pedestres, em frente a entrada dos alunos que estudam na EMEF Ângelo
Raphael Pellegrino, localizada em frente ao condomínio Fatto, localizado na
rua Amadeo Vezzaro nº 130 – bairro Mauá; manutenção geral na EMEI
Emilio Carlos, localizada na rua Gonzaga, nº 241-bairro Oswaldo Cruz;
estudos sobre a possibilidade de afixar uma placa contendo o nome da escola,
em frente a entrada dos alunos que estudam na EMEF Prof. Rosalvito Cobra,
localizada na rua Silvia, nº 670 – bairro Santa Maria; estudos sobre a
possibilidade da implantação de lombofaixa para travessia de pedestres, em
frente a entrada dos alunos na EMEF Prof. Rosalvito Cobra, localizado na rua
Silvia, em frente ao nº 670 – bairro Santa Maria; a repintura da faixa destinada
à embarque e desembarque de veículo escolar, em frente a entrada dos alunos
que estudam na EMEF Prof. Rosalvito Cobra, localizada na Rua Silvia, nº 670
– Bairro Santa Maria; a manutenção dos jardins localizados nas dependências
da EMEI Emilio Carlos, localizada na rua Gonzaga, nº 241- bairro Oswaldo
Cruz; substituir o mobiliário do refeitório da emf 28 de Julho, localizada na
rua Oriente, nº 501- bairro Barcelona; e realizar estudos a fim de verificar a
possibilidade de desativar o ponto digital e construir uma base de segurança
da GCM na rua Oriente, nº 501, em frente a EMEF 28 de Julho – bairro
Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4121/19. Francisco
Amedore. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude, em
razão da realização da 2ª Virada Esportiva, ocorrida nos últimos dias 14 e 15
de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
4134/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações ao Tenente-Coronel Eduardo Drigo, por
ter assumido o Comando do 8º Grupamento dos Bombeiros no ABC.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4135/19.
Marcel Franco Munhoz. Moção de Apoio à inclusão do direito à aposentadoria
especial dos guardas civis municipais na Proposta de Emenda Constitucional
da Reforma Previdenciária. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 4136/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Guarda Civil
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Municipal pelos 66 anos de existência no município de São Caetano do Sul,
na pessoa do Comandante Claudinei da Silva Magalhães. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4140/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas a rua Luíza, bem como a rua Frieda
e imediações, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4184/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São
Paulo - SCS, visando reparos na fiação na avenida Tijucussú, em frente ao n°
870, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 4200/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento
solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS,
visando reparos na fiação na rua Tenente Antônio João, em frente ao n° 463,
bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 4221/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de
ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na
fiação na rua Dr. Augusto de Toledo, em frente ao n° 335, bairro Santa Paula.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4222/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à
empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS visando reparos na fiação na rua
Baraldi, em frente ao n° 662, Centro. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4223/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São
Paulo - SCS visando reparos na fiação na rua Baraldi, em frente ao n° 743,
Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
4224/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de
ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS visando reparos na
fiação na rua Coronel Camisão, em frente ao n° 282, bairro Oswaldo Cruz.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4225/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à
empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS visando reparos na fiação na rua
Martim Francisco, em frente ao n° 362, bairro Santa Paula. Colocado em
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4232/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à toda comunidade judaica, em comemoração ao Ano Novo
Judaico a ser comemorado no próximo domingo, 29 de setembro. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4238/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na praça Di Thiene,
bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 4239/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando
envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a
impressão com o código braile nas cédulas de identidade no âmbito do estado
de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 4240/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando
envio de ofício à ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano
do Sul visando aos supermercados e hipermercados informarem com placas
próprias situadas nas respectivas prateleiras ou gôndolas de exposição dos
produtos o uso do sistema de escrita em relevo anagliptografia – braile.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4245/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Ivaí e
imediações, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4246/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
com auxílio de todos os tipos de viaturas, em toda extensão da rua Paraíba, no
Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
4256/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos Excelentíssimos
Senhores Congressistas Federais e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República Federativa do Brasil Jair Messias Bolsonaro pela aprovação e
sanção da Lei que obriga o agressor da mulher (vítima da violência
doméstica), a pagar todos os custos relacionados aos serviços de saúde
prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4257/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pelo aniversário do Padre José Pedro Teixeira de Jesus.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4258/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Antonio
Carlos Freitas pelo projeto Skateboard para Crianças. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4263/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pelo "Dia dos Desbravadores". Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4269/19. Edison Roberto Parra.
Moção de apoio ao Projeto de Lei 2.839/2019, do deputado federal ricardo
izar que institui o "Programa de Ensino e Conscientização sobre Doação e
Transplantes de Órgãos e Tecidos" no currículo escolar e acadêmico brasileiro
conhecida como “Lei Tatiane”, em parceria com o Soudoador.org. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4270/19. Edison
Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto
de Congratulações pelos 148 anos do primeiro trabalho batista no Brasil.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4276/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no
combate aos crimes contra o patrimônio, em toda extensão da rua Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4277/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Saúde,
visando a realização de estudos e tratativas para a implantação de Banco de
Leite 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. 4317/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à aluna
do 5º da EMEF Senador Fláquer, Clara Vendeirinho Mirra, pela sua
deslumbrante Vitória no concorridíssimo concurso da 6º edição da Olimpíada
de Língua Portuguesa - Escrevendo o Futuro - 2019, ficando classificada para
participar do mesmo certame em âmbito estadual. Colocado em discussão,
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3562/19. Jander Cavalcanti de Lira.
Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São
Caetano do Sul - USCS, visando informações sobre locação de espaços em
2019. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4271/19.
Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Maurício
Sanches. 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 Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência
da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores.
Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Eclerson Pio Mielo, Edison Roberto
Parra e Jander Cavalcanti de Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a
presidência da Mesa e procede à chamada nominal alfabética dos Srs.
Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Marcos Sergio Gonçalves
Fontes e Ricardo Tadeu Rios. 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
3623/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2020 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra
o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém desejando fazer uso da
palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os
vereadores Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério Oliva. Colocado em
votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item II - Processo nº 3100/18. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação Adiadas do
Projeto de Lei que “Proíbe, no âmbito do Município de São Caetano do Sul,
o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico, nos locais
que especifica e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças
e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em
1º Turno”. Item III - Processo nº 1065/18. Cristiano de Freitas Gomes.
Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
hae
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opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a
inserção do símbolo mundial da conscientização do Transtorno do Espectro
Autista – TEA, nas placas de atendimento prioritário e dá outras
providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer”.
“Arquive-se.” Item IV - Processo nº 2181/18. José de Carvalho. Discussão
e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a utilização
do seguro garantia de execução de contratos públicos de obras e de
fornecimento de bens e serviços, denominando essa modalidade e aplicação
da lei como Seguro Anticorrupção – SAC e dá outras providências”. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.” Item V Processo nº 2815/18. Daniel Fernandes Barbosa. 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 Incentivo à Capacitação dos
Profissionais de Educação Física em Primeiros Socorros’ e dá outras
providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer”.
“Arquive-se.” Item VI - Processo nº 3105/18. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o
artigo 1º da Lei nº 3.718, de 24 de setembro de 1998, que institui a Campanha
Permanente de Prevenção ao Câncer de Pele e dá outras providências”.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão
de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado em 1º Turno”. Item VII - Processo nº 3462/19. Edison Roberto
Parra. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável à Moção de Repúdio ao Deputado Federal Orlando Silva,
pelo projeto de lei 3369/2015 que institui o estatuto das famílias do século
XXI. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se aos
destinatários”. Item VIII - Processo nº 3920/19. Mesa Diretora. Discussão
e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Autoriza a Câmara Municipal
de São Caetano do Sul a fornecer ‘Vale-Refeição’ a seus servidores, ocupantes
de cargos ou empregos públicos, de provimento efetivo ou em comissão, bem
como aos que estiverem à disposição da mesma e dá outras providências”.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão
de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém
hae
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desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário
assume a presidência da Mesa. Para declarar o voto, faz uso da palavra o
Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da
Mesa. O Sr. Presidente convida o público e convoca os senhores vereadores
para a Audiência Pública da Saúde, que ocorrerá na próxima sexta-feira, 27,
as dez horas da manhã, e para a Audiência Pública da Fazenda, que ocorrerá
na próxima segunda-feira, 30, as onze horas da manhã. Esgotados os motivos
que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove
horas e onze minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta
Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e
Primeiro Secretário. ..........................................................................................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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