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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO PRIMEIRO DIA DO 

MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete 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. A Ata da 28ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador 

Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 4363/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o Programa de Parcelamento de Débitos - PPD/2019 e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4364/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o programa de microcrédito de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4365/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do art. 1º da Lei Municipal nº 5.200, de 25 de junho de 2014, 

que autoriza o Poder Executivo a ceder em comodato à Associação 

Beneficente e Cultural da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o imóvel 

destinado ao funcionamento da Creche Zilda Natel, nas condições que 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4326/19. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a adoção de medidas necessárias à 

inclusão do Professor de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, nas unidades 

escolares da Rede Municipal de Ensino do município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4327/19. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar 

Professor de educação física para acompanhamento e orientação dos alunos 

matriculados nas escolas municipais de educação infantil de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. O Sr. Presidente solicita e o Vereador Edison 

Roberto Parra assume a presidência da Mesa. Processo nº. 4328/19. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a 



 

 

hae  2 

disponibilizar Professor ou estagiário de educação física para 

acompanhamento e dar orientações aos munícipes, sobre a correta utilização 

dos equipamentos das academias ao ar livre, existentes nas praças e parques 

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

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

nº. 4331/19. Francisco de Macedo Bento. Projeto de Lei que "Institui o 

incentivo a políticas públicas municipais visando a implantação do CID 

CARD para filhos de pais separados em que um dos responsáveis resida no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4383/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Cria o ‘Fim de Semana 

na Escola’, 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. 4422/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe a obrigatoriedade de um plano de evacuação 

em situações de risco em todos os estabelecimentos de ensino 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. 4423/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Dispõe da obrigação das empresas que administram os cinemas instalados no 

município de São Caetano do Sul, a ceder gratuitamente, 01 (um) minuto antes 

das sessões ao poder público municipal, para realização de publicações sócio-

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

Orçamento”. Processo nº. 4424/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o fornecimento de ingressos gratuitos 

na porcentagem de 5% nos eventos esportivos e culturais, realizados em 

próprios públicos no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4425/19. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concurso público, no âmbito 

do município de São Caetano do Sul, para cidadãos que prestem serviços à 

justiça eleitoral no período de eleição e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4431/19. Jander Cavalcanti de Lira e outros. Projeto de resolução que 

"Altera a alínea 'a' do inciso IV do artigo 22 da Resolução nº 797, que dispõe 

sobre o Regimento Interno da Câmara e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4355/19. Ricardo Tadeu Rios. Projeto de Decreto Legislativo que 

"Concede de título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao senhor Mizael Conrado, 

pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça 
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e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4382/19. Marcos 

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

de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Luís Alavarse Billa, pelos relevantes 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4297/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, em toda extensão da rua 

Walter Figueira, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4329/19 e 4330/19. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

que seja colocado ambulatório com um profissional de enfermagem nas 

escolas municipais e particulares de São Caetano do Sul; e que seja colocada 

uma central de agendamento em cada UBS da cidade de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4334/19 a 4336/19. César Rogério 

Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a colocação de uma lombofaixa, na rua Alegre 

altura do numeral 1316, no bairro Barcelona; a desratização dos bueiros nas 

proximidades do cruzamento entre as ruas Paraguassu e Teffé, no bairro Santa 

Maria; e a fiscalização quanto a ação dos varredores de rua, no bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4340/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalação de plaquetas de metragem em toda a extensão da pista 

de caminhada da avenida Presidente Kennedy. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4343/19 a 4354/19. Ricardo Tadeu Rios. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

vistoria e limpeza na rede de águas fluviais na avenida Libero Badaró, entre a 

avenida Guido Aliberti e rua Fernão Dias; a vistoria e limpeza na rede de 

águas fluviais na tubulação de conexão da rua Bras Cubas para o bairro São 

José; a vistoria e limpeza na rede de águas fluviais em toda a extensão da rua 

Fernão Dias; a vistoria e limpeza na rede de águas fluviais em toda a extensão 

da rua Martin Afonso de Souza; a vistoria e limpeza na rede de águas fluviais 

em toda a extensão da rua Estácio de Sá; a vistoria e limpeza na rede de águas 

fluviais de toda a extensão da rua Bras Cubas; a vistoria e limpeza na rede de 

águas fluviais, com revisão do funcionamento das bombas de elevação, do 

bairro São José para o Ribeirão dos Meninos; a urgente vistoria e providências 

acerca do crescente número de escorpiões no cemitério das Lágrimas, situado 

à rua da Eternidade, 263 , no bairro Nova Gerty; a urgente vistoria e 

providências acerca do crescente número de escorpiões no cemitério São 

Caetano, situado à rua Tiradentes, nº 219, no bairro Santa Paula; a urgente 

vistoria e providências acerca do crescente número de escorpiões no 



 

 

hae  4 

Cemitério da Saudade, situado à rua Eng. Armando de Arruda Pereira, 880, 

no bairro Cerâmica; a promoção de convênio com clínicas médicas, visando 

a implantação do programa meia-consulta junto aos pacientes hipossuficientes 

de São Caetano do Sul; e a remodelação e adaptação de equipamentos 

públicos (bueiros ou "boca de lobo") para os chamados "bueiros inteligentes". 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4356/19 a 4358/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

“banheiro família” e “espaço bebê” nos eventos realizados no município; 

estudos para um plano de evacuação em situações de risco em todos os 

estabelecimentos de ensino municipal no âmbito do município de São Caetano 

do Sul; e estudos sobre a regulamentação e padronização de informações nos 

pontos de ônibus do perímetro urbano no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4359/19 a 4362/19. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a retirada de uma árvore danificada 

e fazer o replantio de outra árvore na rua Maranguá, nº 201 - bairro Olímpico; 

a retirada de uma árvore danificada e fazer o replantio de outra árvore no local, 

na praça Cardeal Arcoverde, n.º 63 - Centro; a retirada de uma árvore 

abacateiro e fazer o replantio de Ipê amarelo, na rua Conselheiro Lafayette, 

n.º 229 - bairro Barcelona; e a retirada de uma árvore danificada e fazer o 

replantio de outra árvore na rua Piauí, n.º 1103 - bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4366/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a mão única de direção no 

trecho compreendido da rua Ada até a esquina da rua Francesco Coppini – 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4367/19 a 4369/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: uma baia no ponto de 

ônibus localizado na rua Capivari oposto ao EME Professora Alcina Dantas 

Feijão; a mudança do local do ponto de ônibus localizado na rua Capivari 

oposto ao EME Professora Alcina Dantas Feijão devido ele se encontrar 

localizado debaixo de uma rede elétrica de alta tensão; e a instalação de 

semáforo para orientação de travessia dos pedestres na faixa de pedestres 

localizada entre a praça dos Expedicionários e o estacionamento ao lado do 

Corpo de Bombeiros, na avenida Goiás. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4373/19 e 4374/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: redução de 

acidentes na rua Solimões com alameda São Caetano; e redução de acidentes 

no cruzamento da rua Castro Alves com avenida Vital Brasil Filho. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4375/19 e 4376/19. César Rogério Oliva. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a remoção de um veículo aparentemente abandonado na 

alameda Cassaquera, altura do numeral 214, bairro Barcelona; e a poda da 

copa de uma árvore, localizada na rua João Luís, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4377/19 a 4379/19. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma das falhas existentes no viaduto dos 

Autonomistas em toda a sua extensão; reforma e correção das falhas existentes 

no viaduto dos Autonomistas em toda a sua extensão; e determinar a empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, tratativas para que o ônibus linha 08 - 

Prosperidade/Fundação - via Estação (sentido bairro - Centro e sentido centro 

- bairro) tenha seu horário de funcionamento até as 22h35 todos os dias. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4385/19 a 4389/19. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente, na viela entre as ruas Santa Catarina e Manoel 

Coelho, Centro; adequação das placas de atendimento preferencial nos 

estabelecimentos particulares do município, incluindo o símbolo mundial da 

conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista – TEA; adequação 

das placas de atendimento preferencial dos equipamentos públicos do 

município, incluindo o símbolo mundial da conscientização sobre o 

Transtorno do Espectro Autista – TEA; a implantação de mão única de direção 

na rua Antônio Martorelli, bairro Oswaldo Cruz; e a implantação de mão única 

de direção na rua Paschoale Cavana, bairro Oswaldo Cruz, no trecho entre as 

ruas Silvia e Cavalheiro Ernesto Giuliano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4390/19 a 4392/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: disponibilização de sinal aberto e gratuito de internet banda 

larga wireless (Wi-Fi) nos hospitais públicos, UBSs, Centro de Saúde e outras 

aparelhos da saúde no município; o recapeamento asfáltico e repintura da 

faixa de pedestres na rua Visconde de Inhaúma, altura do nº 763; e a 

implementação do programa cívico-militar no ensino fundamental e médio da 

rede pública e privada de ensino no município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4397/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando fiscalização sobre a utilização do passeio público 

como estacionamento particular, da panificadora Nova Iorque, no bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4398/19. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a extensão do 

horário de validade do vale-transporte escolar até ás 18:00hs. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4399/19 a 4403/19. Ricardo Tadeu Rios. Indicações 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

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

extensão da avenida Antônio da Fonseca Martins, no bairro São José; 

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

da rua Padre Mororo, no bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua José de França Dias, 

no bairro São José; a liberação de vaga de estacionamento rotativo (reservada 

ou comum), por até duas horas, para veículo que transporte idoso, assim 

considerado pessoa de 60 anos ou mais, e pessoa portadora de deficiência ou 

mobilidade reduzida, desde que identificado com credencial expedida na 

conformidade das resoluções nºs 303/08 e 304/08 do CONTRAN; e a 

destinação de 3% dos ingressos das atrações culturais e artísticas, realizadas 

no município de São Caetano do Sul, à população de baixa renda. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4414/19 a 4416/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: vistoria técnica para a implantação de mais uma sinalização 

de faixa de travessia de pedestre, na rua Humberto de Campos, 550, em frente 

à escola municipal Professor Vicente Bastos; a reforma urgente da calçada 

localizada na rua Serafim Carlos, altura do número 95, esquina com a avenida 

Paraíso, no bairro São José; e em conjunto com a Secretaria Municipal da 

Fazenda - SEFAZ, a instalação de estruturas e equipamentos voltados ao lazer 

e acessibilidade no futuro "Parque Ecológico Fundação", que será criado no 

terreno da antiga 'Indústrias Matarazzo', acesso pela rua Mariano Pamplona e 

rua 28 de Julho, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4417/19. Francisco Amedore. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando recapeamento asfáltico na rua Boa Vista, especialmente nas 

proximidades do número 350 – bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4420/19 e 4421/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos criteriosos para o desligamento dos 

detectores de avanço de sinal vermelho das 23h às 06h; e estudos para instituir 

um programa de desconto no IPTU para imóveis que utilizem painéis de 

geração de energia solar, denominado IPTU Solar no âmbito do município de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4426/19 a 

4428/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o retorno da quadra 

de futebol do parque municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo), neste 

município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações da rua Taipas, bairro Santa Maria; e a implantação de programa 
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de incentivo de pagamento de débitos de tributos municipais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4430/19. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de faixa de pedestres na rua 

Piratininga, 54 esquina com rua Rafael Sampaio Vidal. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4432/19 a 4434/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a pintura do muro e da grade de segurança que 

cerca a EMEF Luiz Olinto Tortorello, situada no bairro Cerâmica; a criação 

do programa de Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância, como 

atividade extracurricular obrigatório no ensino de educação infantil e 

fundamental I e II na rede de ensino municipal; e criar, através do Centro de 

Controle de Zoonoses - CCZ, o Programa Farmapet. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4436/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na rua Diários 

Associados, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4437/19. 

Ricardo Tadeu Rios. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

verificação e consequente reparo nos alarmes de incêndio de todas as escolas 

públicas de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4439/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando com brevidade, que seja instalada placas proibindo o 

trânsito e estacionamento de caminhões na rua Diários Associados, no bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4440/19 a 4446/19. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de ventiladores na sala 

de ballet adaptado, na Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, no bairro 

Boa Vista; a remoção de água parada na rua Graça Aranha, altura do numeral 

80, bairro Fundação; celeridade no inicio das obras de revitalização do espaço 

destinado aos brinquedos infantis no parque verde Chico Mendes; a 

regulagem e/ou a substituição do sensor fotocélula em um poste de iluminação 

na praça na entrada do bairro Prosperidade; a intensificação da fiscalização de 

trânsito na altura do numeral 2801 da alameda São Caetano, entre às 16:45 h 

e às 17:20 h em dias de semana, objetivando coibir o estacionamento irregular 

de vans escolares no lado direito da via, que além de complicações no fluxo 

de trânsito, causa grave perigo de acidentes na via, ante o grande fluxo de 

entradas e saídas de veículos em condomínio edilício ali existente; a 

demarcação de mais vagas de estacionamento exclusivas para vans escolares 

em dias de semana e nos horários de entrada e saída de alunos, nos entornos 

da APAE-SCS sito na altura do numeral 175 da rua Xingú, estendendo as ali 

já existentes para as demais vagas diagonais, hoje de uso comum; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na altura do numeral 2801 da 
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alameda São Caetano, entre às 16:45 h e às 17:20 h, com vistas a impedir o 

estacionamento irregular de veículos na via, e o descumprimento da Lei, que 

acaba por prejudicar o fluxo de veículos ante o estreitamento indevido da via, 

dificultar a entrada e saída de veículos de condomínio edilício ali existente, e 

causar severo perigo de acidentes de trânsito. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4450/19 a 4453/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a implantação da meditação na Rede Municipal 

de Ensino de São Caetano do Sul; a reforma da boca de lobo na rua Nazareth, 

esquina com a rua Saldanha Marinho, bairro Santa Paula; a instalação de 

lixeiras em frente a UBS Dolores Massei e imediações, rua Senador Fláquer 

124, bairro São José; e a reiteração da indicação da rua Acanã, esquina com 

rua Arapuã, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4454/19 a 4460/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: um novo 

projeto para um complexo educacional no quateirão que se encontra ao lado 

da EMEF Profª Eda Mantoanelli, rua Ivaí, 63, bairro santo Maria; o envio de 

uma equipe especializada para instalação de lâmpadas na EMEF Elvira 

Paolilo Braido, localizada na rua Lisboa, nº 399, bairro Oswaldo Cruz; o envio 

de uma equipe especializada para realizar a revitalização da pintura na EMEF 

Elvira Paolilo Braido, localizada na rua Lisboa, nº 399, bairro Oswaldo Cruz; 

a instalação de lombofaixa em frente à EMEF Dom Benedito Paulo Alves 

Souza, rua Martim Francisco, 177, bairro Santa Paula; a alocação de um (01) 

porteiro e um auxiliar administrativa (secretária) para a EMEI Francisco 

Falzarano, rua Vanda, 73, bairro Boa Vista; a ampliação da EMEI Inês dos 

Ramos, rua Vieira de Carvalho, 525, bairro Nova Gerty; e a manutenção no 

elevador da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, estrada das Lágrimas, 1656, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4461/19 a 4463/19. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implementação do 

curso de LIBRAS nas escolas municipais; que seja implementado no 

CECAPE de São Caetano do Sul, um curso de autoconhecimento na prática 

voltado para o público masculino; e a demarcação dos metros por toda a 

extensão da ciclovia. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4464/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a reforma do muro na avenida Guido Aliberti, atrás do posto da 

GCM. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4467/19 a 4472/19. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização geral da EMEI Inês dos Ramos, 

rua Vieira de Carvalho, 525, bairro Nova Gerty; a revitalização completa da 
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EMEF Profª Eda Mantoanelli, rua Ivaí, 63, bairro santo Maria; um projeto de 

revitalização da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, estrada das Lágrimas, 

1656, bairro Mauá; a revitalização geral da EMEI Francisco Falzarano, 

localizada na rua Vanda, n. 73, bairro Boa Vista; a possibilidade da inversão 

do fluxo de trânsito da rua Martim Francisco, bairro Santa Paula, de modo a 

permitir que os alunos da EMEF Dom Benedito Paulo Alves Souza possam 

embarcar e desembarcar de veículos na calçada da escola e não na via pública 

como vem ocorrendo atualmente; e maior celeridade no início das obras, 

principalmente na infraestrutura da quadra da EMEF Leandro Klein, 100, 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4332/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo senhor Prefeito 

Municipal Dr. José Auricchio Junior e à Excelentíssima Secretária Municipal 

engenheira Maria de Lourdes da Silva, pela apresentação em audiência 

pública do Projeto do Modal Cicloviário, que deverá ser implantado na cidade, 

vindo ao encontro da propositura nº 1543/2019 de nossa autoria para instituir 

o programa Bicicleta Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4339/19. Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas 

imediações das ruas: São Bernardo, Santo André, João Ramalho, Madeira, 

João Molinari, Arlindo Marchetti e arredores. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4341/19. Francisco Amedore. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao grupo de voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia - 

Vila Gerty, em razão do brilhante trabalho social exercido. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4342/19. Ricardo Tadeu Rios. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando a criação de uma Frente Parlamentar do ABCDMRR 

de combate às enchentes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4380/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

sulsancaetanenses juvenis Rafael de Castro Andrade, com 14 anos de idade, e 

Gabriel de Castro Andrade, com 13 anos de idade, por terem, no dia 01 de 

setembro deste ano, participado do Aquathlon na cidade de Bertioga – SP, 

praia do ‘Cantão do Indaiá’ em duas modalidades, natação 800 metros e nado 

de 2 quilômetros, alcançado o "podium" nos primeiro e segundo lugares. 
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Votos extensivos ao Professor kléber. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4381/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Grupo de Amor a Vida – GAV de São Caetano do Sul, 

extensivo a todos os colaboradores e adictos em tratamento, pelos seus 23 

anos de existência. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4384/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, na 

viela entre as ruas Santa Catarina e Manoel Coelho, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4393/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Prefeito municipal Dr. José Auricchio 

Junior; ao engenheiro Iliomar Darronqui, Secretário Municipal de Serviços 

Urbanos e ao Senhor Jorge Martins Salgado, Secretário Municipal de 

Segurança, pelos serviços prestados ao bairro Santa Maria, como obras, 

infraestrutura e segurança. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4394/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

Prefeito Municipal de São Caetano do Sul, Dr. José Auricchio Junior, pela 

participação na 74ª Assembléia Geral da ONU (Organização das Nações 

Unidas) em Nova York, nos Estados Unidos, representando São Caetano do 

Sul e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4395/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Escola Villare pelos 30 anos da sua fundação. renomada 

instituição educacional de São Caetano do Sul que oferece da educação 

infantil ao ensino médio, um modelo de educação bilíngue dinâmico e 

integrado aos campos de experiência e áreas do conhecimento (matemática, 

ciências, história, geografia e arte) para todos os alunos dentro do período 

comum de aulas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4396/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à SALAVIP pizzaria pela 

inauguração da sua nova unidade em São Caetano do Sul, contribuindo ainda 

mais para com o lazer e o desenvolvimento econômico do município. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4404/19. 

Ricardo Tadeu Rios. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da avenida Antônio 

da Fonseca Martins, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4405/19. Ricardo Tadeu Rios. Requerimento 

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

em toda a extensão da rua Padre Mororo, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4406/19. Ricardo Tadeu Rios. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão da rua José de França Dias, no bairro 

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

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

4407/19. 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 Luiz Cláudio Capovilla Filho, rua 

Serafim Carlos, rua Bartira, rua Ulisses Tornincasa e ruas adjacentes, no 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4408/19. 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 Curupaiti, rua Pedro 

Corniatte, rua Josué Fiorotti e ruas adjacentes, no bairro Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4409/19. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - 

Distribuição São Paulo - SCS, visando a poda dos galhos da árvore encostados 

na rede elétrica, localizada na rua Serafim Carlos, altura do número 320, bairro 

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

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

4410/19. 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 do Ouro, rua Eldorado, rua Garça, 

rua Lítio e ruas adjacentes, no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4411/19. 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 
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extensão da rua Aguapei, rua Bezerra de Menezes, rua Prestes Maia, rua 

Schon e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4412/19. 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 Villa Lobos, rua Marina, rua Gustavo Barroso e ruas 

adjacentes, no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4413/19. 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 Domingos Graciute Neto, rua Arari, rua Tayi, rua Anita Garibaldi 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. 4418/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Irmã Tereza, também conhecido por lar de idosos, que completará neste ano 

70 anos de fundação, tendo atendido a mais de 15.000 senhoras e senhores 

idosos, em nossa cidade, por promover a primeira reunião de Alzheimer, em 

parceria com a Abraz - Associação Brasileira de Alzheimer. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4419/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao SAESA, pela programação especial ao 

Dia da Árvore e início da primavera, realizando o plantio de mais de 250 

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

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

4429/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações aos dirigentes do Abrigo Irmã Tereza, 

pela realização do projeto voltado para o tema Alzheimer. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4435/19. Moacir Luiz Gomes 

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

Congratulações ao Hospital Beneficência Portuguesa por comemorar seus 70 

anos de fundação no dia 05 de outubro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4438/19. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Professora da língua portuguesa da Escola Municipal de 
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Idiomas Paulo Sergio Fiorotti, Senhora Kátia Valéria Gomes de Souza, pela 

participação do concurso literário realizado pela Academia de Letras da 

Grande SP - ALGRASP, recebendo o prêmio no último dia 26, pela quinta 

colocação entre os finalistas. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4447/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

na altura do numeral 2801 da alameda São Caetano, entre às 16:45 e às 17:20 

horas, com vistas a impedir o estacionamento irregular de veículos na via, e o 

descumprimento da Lei, que acaba por prejudicar o fluxo de veículos ante o 

estreitamento indevido da via, dificultar a entrada e saída de veículos de 

condomínio edilício ali existente, e causar severo perigo de acidentes de 

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

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

4448/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando a regulagem e/ou 

substituição do sensor fotocélula de um dos postes da praça na entrada do 

bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4449/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

APAE-SCS, sediada à alameda São Caetano, 2772, bairro Santa Maria, 

requerendo a adoção das medidas competentes, objetivando o cumprimento 

da Lei por parte dos motoristas de vans escolares, que estão estacionando em 

local proibido na altura do numeral 2801 da via, causando problemas no fluxo 

do trânsito local, e dificuldades na entrada e saída com segurança de veículos 

do condomínio isla. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3514/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Senhor Prefeito municipal, o Excelentíssimo Senhor José Auricchio 

Junior, solicitando informações sobre as viagens realizadas desde o início do 

seu mandato. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na 

Mesa pedido de arquivamento, efetuado pelo autor. Colocado em votação o 

pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Esgotadas as 

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

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

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

Oliva e Eclerson Pio Mielo. 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: Jander Cavalcanti de Lira, 
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Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Ricardo Andrejuk. O Sr. Presidente faz um 

comunicado relevante e procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: 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. 2ª 

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.  O 

Sr. Presidente comunica ao Plenário que para o referido projeto, encontram-

se na Mesa 05 (duas) Emendas e que a discussão e a votação serão realizadas 

sem prejuízo das emendas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

prejuízo das emendas”. O Edil Anacleto Campanella Junior solicita que a 

leitura das Emendas seja dispensada, que a discussão seja feita em conjunto e 

que a votação das emendas ocorra em separado. Colocado em votação, o 

pedido da dispensa da leitura das Emendas, a discussão em conjunto e a 

votação das emendas em separado, fica “Aprovado, com votos contrários 

dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento e 

Jander Cavalcanti de Lira”. Colocadas as Emendas em discussão, fazem 

uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. 

Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti 

de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Colocada em votação a Emenda E-1, fica “Rejeitada, com votos favoráveis 

dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ricardo Tadeu Rios. Colocada em votação a Emenda E-

2, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério 

Oliva, Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em 

votação a Emenda E-3, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: 

César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. 

Colocada em votação a Emenda E-4, fica “Rejeitada, com votos favoráveis 

dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira. Colocada em votação a Emenda E-5, fica “Rejeitada, com 

votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento e Jander Cavalcanti de Lira. Tendo as Emendas sido todas rejeitadas, 

o Sr. Presidente solicita que “Publique-se o Projeto em sua forma original”. 

Item II - Processo nº 3100/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

2ª Discussão e Votação 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”. 
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Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

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

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

declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Item III - Processo nº 3105/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da 

palavra a Vereadora Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item IV - Processo nº 

5060/18. Adauto Osvaldo Reggiani. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, as comemorações do ‘Dia das Mães’ e do ‘Dia dos Pais’ e dá 

outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

inconstitucional, REJEITADO na 26ª Sessão Ordinária, de 10/09/19. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

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

encaminhamento de votação, o Vereador Anacleto Campanella Junior pede 

Vista do processo por 2 (duas) Sessões. Ninguém desejando fazer uso da 

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

Vista por 2 (duas) Sessões”. Item V - Processo nº 3595/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. 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 Lixo Zero’ 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.”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o vereador Sidnei Bezerra da Silva. Item VI 

- Processo nº 5172/18. Jander Cavalcanti de Lira. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui, no âmbito do 

Município de São Caetano do Sul, a ‘Política de Desenvolvimento do Uso de 

Veículos Automotores Impulsionados à Energia Elétrica ou à Hidrogênio’ e 

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

uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento de votação, o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. Pela 
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ordem, fazem uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella Junior. 

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) 

Sessões”. Para declarar o voto, fazem uso da palavra os vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira e Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Item VII - Processo 

nº 5432/18. Edison Roberto Parra. 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 Conscientização sobre o 

Perigo do Sono ao Volante e durante o Trabalho’ e dá outras providências”. 

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

encerrada. Em encaminhamento de votação, o Vereador Edison Roberto Parra 

pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. Colocado em votação, fica 

“Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões”. Item VIII - Processo 

nº 4110/19. Mauricio Fernandes da Conceição e Eclerson Pio Mielo. 

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

título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Excelentíssimo Senhor Doutor 

Ricardo de Mello Vargas, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao 

Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede título, 

a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da 

Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar 

para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis 

ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar 

“Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. 

Encerrada a votação, com 18 (dezoito) votos “SIM”, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. O Sr. Presidente convoca os senhores vereadores para uma 

Sessão Extraordinária, que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia três de 

outubro, as nove horas da manhã. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e vinte e oito 

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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