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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUINZE DIAS DO 

MÊS DE OUTUBRO 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 30º Sessão 

Ordinária e da 9ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra 

ao 1º Secretário, Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura 

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

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

cópia do Convênio, entre aquela autarquia e a Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul. “Ciente”. Processo nº. 4618/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Ficam os estabelecimentos comerciais de 

shopping centers, mercados e estabelecimentos similares, obrigados a afixar 

nas vagas destinadas para estacionamento de veículos de pessoas com 

deficiência, mobilidade reduzida ou idosas, avisos na forma do artigo 181, 

XX, do Código de Trânsito Nacional, e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4619/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Estabelece, 

no âmbito do município de São Caetano do Sul, a prioridade especial em 

atendimento aos idosos maiores de oitenta anos e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 4690/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a afixação de aviso informativo nos cartórios de registros de 

imóveis e imobiliárias estabelecidos no município de São Caetano do Sul, e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4698/19. Eclerson Pio Mielo. Projeto 

de Lei que "Institui campanha de incentivo para que empresas privadas 

sediadas no município disponibilizem vagas de primeiro emprego para os 

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

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

nº. 4607/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a inserção de apresentações musicais e artísticas por 
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alunos e professores da Fundação das Artes em praças, parques e áreas 

comerciais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4608/19 a 4611/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

conscientizar todos os munícipes sobre os efeitos do absenteísmo às consultas 

médicas previamente marcadas; a vistoria técnica da árvore na praça do 

Maçom; a reforma e revitalização de EMEF Professor Décio Machado Gaia, 

rua Michel Glebochi, 90 - bairro Boa Vista; e a criação de um plano municipal 

de drenagem para o combate às enchentes em nosso município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4612/19 a 4615/19. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: fiscalizações periódicas nas proximidades das escolas 

públicas e particulares da cidade; celeridade na retomada do contrato de 

prestação de serviço entre a empresa responsável pelo fornecimento de 

internet e a EME Professora Alcina Dantas Feijão, situada à rua Capivari, nº 

500 - bairro Mauá; a fiscalização por parte da equipe de trânsito na rua Manoel 

Augusto Ferreirinha, nas proximidades da padaria Monte Alto; e maior 

atenção no fornecimento de suprimento básico na EMEF - Prof. Décio 

Machado Gaia, à rua Michel Glebochi, nº 90, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4620/19. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o recuo do ponto de ônibus localizado 

em frente a escola Alcina Dantas Feijão, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4624/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando conscientizar todos os munícipes 

sobre os efeitos do absenteísmo às consultas médicas previamente marcadas 

em toda a rede municipal de saúde da Prefeitura. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4625/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a urgente dedetização dos bueiros da rua João 

Ramalho, próximos ao número 244, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4627/19 a 4641/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua Alegre, rua 

Flórida, rua Maceió e ruas adjacentes, no bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas diuturnamente, com maior 

frequência, por toda extensão da alameda Araguaia, rua João Euclides Pereira, 

rua Biguá e ruas adjacentes, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda 

extensão da rua Platina, rua Eldorado, rua do Coral e ruas adjacentes, no bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 
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diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua Machado de 

Assis, rua da Conceição, rua São Francisco e ruas adjacentes, no bairro Santo 

Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua Barão de 

Mauá, rua engenheiro Armando de Arruda, rua José de França Dias e ruas 

adjacentes, no bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua 

Botucatu, rua Santa Rosa, rua Marechal Deodoro e ruas adjacentes, no bairro 

Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da avenida 

Conselheiro Antonio Prado, rua Senador Vergueiro, rua Alagoas e ruas 

adjacentes, no Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua Manoel 

Augusto Ferreirinha, rua Arlindo Marchetti, rua José Bonifácio e ruas 

adjacentes, no bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da avenida 

Tietê, rua Tocantins, rua Iguassu e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas diuturnamente, com 

maior frequência, por toda extensão da avenida Conde Francisco Matarazzo, 

rua Rio Branco, rua Humaitá e ruas adjacentes, no bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas diuturnamente, com 

maior frequência, por toda extensão da rua Francisco Orellana, rua 

Bartolomeu Bueno da Silva, rua Estácio de Sá e ruas adjacentes, no bairro 

Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da avenida Nelson 

Braido, rua Mato Grosso, rua Eng. Cajado de Lemos e ruas adjacentes, no 

bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua Ribeirão 

Pires, rua Capivari, rua José Salustiano Santana e ruas adjacentes, no bairro 

Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas diuturnamente, 

com maior frequência, por toda extensão da avenida Walter Thomé, rua das 

Bandeiras, rua Luis Louzã e ruas adjacentes, no bairro Olímpico; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas diuturnamente, com maior 

frequência, por toda extensão da rua Gonzaga, rua Bertolino da Cunha, rua 

Rio Negro e ruas adjacentes, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4642/19 a 4659/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: reiterar a indicação 5891/2018, visando a ampliação da faixa de 

embarque e desembarque do Terminal Rodoviário Nicolau Delic; reiterar a 

indicação 5921/2018, visando instituir no âmbito do município o programa 
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“IPTU Verde”; reiterar a indicação 5993/2018, estudos e tratativas visando 

instalação de semáforo de pedestre na avenida Senador Roberto Simonsen, 

defronte ao número 201 (Centro Comercial Empresarial São Caetano); 

identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Cerâmica; identificar 

e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Fundação; identificar e avaliar 

o risco de queda de árvores no bairro Jardim São Caetano; identificar e avaliar 

o risco de queda de árvores no bairro Mauá; identificar e avaliar o risco de 

queda de árvores no bairro Nova Gerty; identificar e avaliar o risco de queda 

de árvores no bairro Olímpico; identificar e avaliar o risco de queda de árvores 

no bairro Oswaldo Cruz; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no 

bairro Prosperidade; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro 

Santa Maria; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Santa 

Paula; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Santo 

Antônio; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro São José; 

identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Boa Vista; identificar 

e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Barcelona; e identificar e 

avaliar o risco de queda de árvores no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4663/19 e 4664/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: melhorar a iluminação na avenida Guido 

Aliberti, no trecho entre a rua Ribeirão Pires até a estrada das Lágrimas; e 

revitalizar e iluminar o ponto de ônibus localizado na estrada das Lágrimas 

em frente ao nº 1200. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4668/19 a 

4670/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

regular varrição nas ruas Ribeirão Pires, São Sebastião e imediações, bairro 

Mauá; a visita de agentes comunitários de saúde no bairro Mauá, nas 

imediações da rua Ribeirão Pires; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua Ribeirão Pires, rua São Sebastião e imediações, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4672/19. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reiterar o pedido de 

instalação de uma lombofaixa, no seguinte endereço: alameda São Caetano, 

altura do numeral 1893, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4675/19 e 4676/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização de canteiro ou pequeno jardim situado na esquina da rua Santos 

Parra e altura do nº 149 da rua Nelly Pellegrino, no bairro Mauá; e celeridade 

na revitalização da quadra, existente na rua Tamandaré, altura do numeral 326, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4677/19. Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda dos 
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galhos das árvores, bem como uma vistoria técnica para verificar possível 

infestação de cupins no exemplar arbóreo localizado na rua Pelegrino 

Bernardo, altura do número 1086. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4683/19 a 4686/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a concessão de 

desconto no IPTU dos imóveis localizados no trecho da rua onde funcionam 

as feiras-livres; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

reserva de no mínimo 10% (dez por cento) das vagas destinadas para 

estagiário aos portadores de deficiência nos órgãos da administração pública 

direta e indireta do município; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a isenção do pagamento de ISSQN os estabelecimentos de 

ensino particular de 1º e 2º graus do município que ofereçam bolsas de estudos 

para alunos hipossuficientes que contenham alguma deficiência; e que cria o 

programa municipal de alfabetização digital da terceira idade e dá outras 

providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4687/19. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização de 

uma praça localizada na congruência das ruas Santos Parra e Tamandaré no 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4688/19 e 4689/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos 

logradouros públicos fora dos equipamentos destinados para este fim; e 

estudos criteriosos sobre a distribuição de protetor bloqueador solar, pelo 

município de São Caetano do Sul, aos pacientes que fazem ou concluíram o 

tratamento de câncer de pele. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4691/19 

e 4692/19. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja instalada 

caixa coletora de bituca de cigarro, em lugares de grande fluxo de pessoas, 

próprios públicos e campanhas de conscientização; e a implantação de escolas 

cívico-militares, nos moldes do ministério da educação, em nosso município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4693/19 a 4695/19. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a manutenção e revitalização do telhado da 

EMEF Décio Machado Gaia, em caráter de urgência, rua Michel Glebochi, 

90, bairro Boa Vista; a verificação das condições estruturais dos muros de 

testada e de divisa na EMEF Décio Machado Gaia, rua Michel Glebochi, 90, 

bairro Boa Vista; e a pintura interna e externa da EMEF Décio Machado Gaia, 

rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 4697/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando a autorização para exploração de publicidade nos 

veículos providos de taxímetro na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4713/19. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que realize a demarcação de solo que indica 

“vaga para deficiente”, localizado na rua Amazonas, altura do número 975, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4716/19 e 

4717/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de faixa de retenção para motos, no semáforo ao lado da praça Julio 

Marcucci, na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; e a reforma dos 

brinquedos, aparelhos de ginastica, bancos instalados na praça Maria Salete 

Bento Cicaroni, localizada na alameda São Caetano, 1687, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4722/19 a 4724/19. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento reservadas para pessoas com deficiência nas proximidades 

dos hospitais e Unidades Básicas de Saúde do município; a poda das árvores 

que obstruem as placas de trânsito e os semáforos do município; e a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos nas 

proximidades dos hospitais e Unidades Básicas de Saúde do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4727/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

a esta Edilidade, versando sobre a criação do mausoléu da Guarda Civil 

Municipal, nos cemitérios públicos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4729/19 a 4731/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja 

considerado na Peça Orçamentária de 2019/2020, antes de ser enviada para a 

Câmara Municipal, o aumento do valor da subvenção destinada ao Núcleo de 

Convivência Menino Jesus, reajustando o valor atual de r$225.000,00 para R$ 

300.000,00; que seja considerado na Peça Orçamentária 2019/2020, antes de 

ser enviada para a Câmara Municipal, o aumento do valor da subvenção 

destinada à Associação dos Patrulheiros Mirins Oscar Klein, reajustando o 

valor atual de R$ 70.000,00 para R$ 150.000,00; e realizar a pintura de faixa 

de solo com os dizeres “carga e descarga”, na rua dos autonomistas, nº 159 – 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4623/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando a possibilidade 

de ser criada uma vara especializada em violência doméstica e familiar em 

nosso município de São Caetano do Sul, tornando mais célere a resolutividade 

de casos nesse segmento. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 4626/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos cinquenta (50) 

anos da Faculdade de Medicina do ABC. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4660/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao DAEE - Departamento de Águas e Energia - 

Sede, visando a adoção de medidas para desassoreamento da calha do rio 

Tamanduateí em especial nas imediações do município. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4661/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando a adoção de medidas para desassoreamento da calha do 

rio Tamanduateí em especial nas imediações do município. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4662/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na avenida engenheiro de Armando de 

Arruda Pereira e demais ruas do bairro São José. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4665/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE - 

Departamento de Águas e Energia Elétrica - Centro Técnico, visando a 

limpeza e manutenção do ribeirão dos Couros, que desemboca no ribeirão dos 

Meninos, em São Caetano do Sul, para evitar inundações na avenida Guido 

Aliberti e enchentes em todo o bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4666/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica - SEDE, visando a limpeza 

e manutenção das margens do ribeirão dos Meninos próximos ao viaduto Luiz 

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

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

4667/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Prefeitura Municipal de São Paulo, visando que, 

em conjunto com a sua Prefeitura Regional do Ipiranga, desenvolva estudos e 

ações visando o desassoreamento no ribeirão dos Meninos, local onde faz 

divisa com o nosso município de São Caetano do Sul, avenida Guido Aliberti 

e São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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4671/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

na rua Ribeirão Pires, rua São Sebastião e imediações, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4674/19. Eclerson Pio 

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

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Luiz Fernando Teixeira, Deputado 

Estadual, pela criação da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas 

Desaparecidas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4678/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio 

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

maior frequência, por toda extensão da alameda Terracota, rua São Jorge, rua 

joão Morcelli 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. 4679/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão 

da rua Pinto Ferraz, rua Alfredo Maluf, rua Santa Catarina e ruas adjacentes, 

no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

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

4680/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas noturnas, com maior 

frequência, por toda extensão da rua Villa Lobos, rua Teresa Campanella, rua 

Marina 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. 4681/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão 

da rua Joana Angélica, rua Azulão, rua Emílio Rossi e ruas adjacentes, no 

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

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

nº. 4682/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Associação Nipo 

Brasileira de São Caetano do Sul pela realização do "III Festival Nipo-

Brasileiro de São Caetano do Sul" que acontecerá nos dias 19 e 20 deste mês, 

no parque "Espaço Verde Chico Mendes", bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4699/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 
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visando rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão 

da rua Manoel Augusto Ferreirinha, rua Ada, rua Ângelo Ferro 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. 4700/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão da rua 

Ribeiro de Barros, rua Lemos Monteiro, rua Cosmo Giovanni Scatone e ruas 

adjacentes, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4701/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão da rua 

Amadeu Vezzaro, rua José Salustiano Santana, rua Dora e ruas adjacentes, no 

bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

4702/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas noturnas, com maior 

frequência, por toda extensão da rua Papa João Paulo XXXIII, rua Bartolomeu 

Bueno da Silva, rua Líbero Badaró e ruas adjacentes, no bairro Jardim São 

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

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

4703/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas noturnas, com maior 

frequência, por toda extensão da rua Maximiliano Lorenzini, rua Coligni, rua 

Municipal e ruas adjacentes, no bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4704/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão 

da rua Pedro José Lorenzini, rua Joaquim Nabuco, rua São Francisco e ruas 

adjacentes, no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4705/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão da rua 

Nilo Peçanha, rua Monsenhor Francisco de Paula, rua Wenceslau Brás e ruas 

adjacentes, no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4706/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão da rua 

Tayi, rua Anita Garibaldi, rua Taipas 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. 4707/19. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas noturnas, com maior 

frequência, por toda extensão da rua Mercúrio, rua Safra, rua Eldorado 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. 4708/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

rondas ostensivas noturnas, com maior frequência, por toda extensão da rua 

Purus, rua Ingá, rua Nossa Senhora de Fátima e ruas adjacentes, no bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4709/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio 

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

maior frequência, por toda extensão da rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, rua 

Padre Mororo, rua Washington Luis 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. 4710/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Moção de apoio a permanência do FUNDEB 

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, através da 

FNP Frente Nacional de Prefeitos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4711/19. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações para todos os professores da Rede Municipal de Ensino do 

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. 4714/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São 

Paulo - SCS, visando proceder limpeza no terreno na rua Eduardo Prado com 

a rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4715/19. Moacir Luiz Gomes 

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

Congratulações ao jornalista Victor Oliveira, que com muita excelência, 

desempenha sua profissão com responsabilidade social, pois carrega em si, o 
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dever de checar fatos e transmití-los do modo mais fiel possível. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4718/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São 

Paulo - Sede, visando a limpeza dos terrenos localizados na rua José da França 

Dias, altura do nº 230, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4719/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

Governador do Estado de São Paulo, João Doria, pela instalação do COI 

(Centro de Operações Integradas) de São Bernardo do Campo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4725/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, na 

pessoa do Prefeito José Aurícchio Junior, a Secretaria Municipal de Saúde e 

ao Fundo Social de Solidariedade, pelo lançamento do programa Nutre&Ação 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4726/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Conselho Municipal de Políticas 

sobre Drogas – COMAD, de São Caetano do Sul, pela posse 2019/2021, de 

seu presidente no dia 15 de outubro de 2019, Edson Calmona, extensivo a toda 

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

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

4728/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Senhora Denise Reis Auricchio, Primeira 

Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul; 

à Senhora Marisa Catalão de Carvalho Campozana, Assessora Especial da 

Coordenação de Ação Social; e à Senhora Lucila Lorenzini, Coordenadora 

COMTID - Coordenadoria Municipal 3° idade, pelo lançamento do 

“Programa Nutre&Ação Sênior”, no dia 14 deste mês, na sede do CISE 

Moacyr Rodrigues, onde se fizeram presentes mais de 250 munícipes. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4370/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, visando informações 

referentes ao programa Palavra Cantada. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 
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Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se”. Processo nº. 4371/19. Jander 

Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Educação - SEEDUC, visando informações referentes ao 

programa Nutre&Ação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com 

votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de 

Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se”. Processo nº. 4712/19. Maurício Fernandes da 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Ester Poian Rocha. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4720/19. Marcel 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Buzia Maria Pedro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4721/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de Aurelio Gonçalves da Silva. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de profundo pesar, o 

Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é 

procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: César Rogério 

Oliva e Edison Roberto Parra. O Presidente solicita e o Vereador Edison 

Roberto Parra assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Eclerson Pio Mielo, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes, Olyntho Sequalini Voltarelli e Sidnei Bezerra da Silva. 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 3660/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o retorno do Município de São 

Caetano do Sul no Consórcio Intermunicipal Grande ABC 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. Para encaminhar a 

votação, faz uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella Junior. 

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item II - Processo nº 
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4363/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o Programa de Parcelamento de Débitos – PPD/2019 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”. III - Processo nº 4365/19. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do 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.” 

Colocado em discussão, fazem uso da os vereadores Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo e César Rogério Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso da 

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

Vereadores Eclerson Pio Mielo e Anacleto Campanella Junior. O Vereador 

Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Colocado em votação, 

fica “Aprovado em 1º Turno”.  Para declarar voto, faz uso da palavra o 

Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Item IV - Processo nº 4536/19. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

redação da alínea ‘a’ do inciso I, do art. 3º da Lei Municipal nº 5.703, de 13 

de dezembro de 2018, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município 

para o exercício de 2019, alterada pela Lei Municipal nº 5.733, de 16 de maio 

de 2019.”. 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 V - Processo nº 7420/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

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

São Caetano do Sul, a ‘Semana de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com 

Transtorno do Espectro do Autismo’ 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 VI - Processo nº 3596/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

criação da multa moral para o estacionamento irregular em vagas destinadas 

às pessoas com deficiência e idosos no Município de São Caetano do Sul e dá 

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

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



 

 

hae  14 

Vereadores Sidnei Bezerra da Silva, Edison Roberto Parra e Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto 

contrário do Vereador Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item 

VII - Processo nº 3645/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização 

do Combate ao Feminicídio’ 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 VIII - Processo nº 0158/19. 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 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

o ‘Dia do Incentivo a Prática do Ciclismo’ e dá outras providências”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item IX 

- Processo nº 0731/19. Eduardo José Vidoski. 1ª Discussão e Votação do 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de Conscientização sobre a 

Autoexposição Digital na Juventude’ 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezenove horas e vinte e oito minutos, encerrada a 

presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro 

de Presença para o início da 21ª Sessão Extraordinária que será realizada logo 

a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será 

assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ..................................... 
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