ATA DA 32ª 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 DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Às dezessete horas e cinquenta e um 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 31ª Sessão Ordinária,
da 21ª Sessão Extraordinária e do 6ª Ato 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. 0017/19.
Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia
do Decreto nº 11.469, de 08/10/19. “Ciente”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura
Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do
Decreto nº 11.471, de 14/10/19. “Ciente”. Processo nº. 4800/19. Prefeitura
Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do
Decreto nº 11.470, de 10/10/19. “Ciente”. Processo nº. 4739/19. Prefeitura
Municipal. Projeto de Lei que "Institui a comunicação entre a Secretaria da
Fazenda e o sujeito passivo dos tributos municipais por meio do Domicílio
Eletrônico do Contribuinte - DEC e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4776/19.
Prefeitura Municipal. Projeto de Lei Complementar que "Autoriza o Poder
Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal, no âmbito da linha de crédito Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento - FINISA, na modalidade apoio financeiro e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4740/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de
Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São
Caetano do Sul, o “Dia da Santa Dulce dos Pobres” e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 4767/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Altera a redação da
ementa, da alínea “a” do art. 2º e do artigo 3º e da Lei 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, situada na rua Flórida nº 963, e dá outras providências.". “Às
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
4782/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana das
Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé’, e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4783/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei
que "Dispõe sobre a vistoria técnica e a manutenção, preventiva e periódica, de
edificações e equipamentos, públicos ou privados, 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. 4787/19. Carlos
Humberto Seraphim. Projeto de Resolução que "Dispõe sobre a realização de
sessões solenes e datas comemorativas constantes do Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, na forma que específica,
e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças
e Orçamento”. Processo nº. 4810/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que
"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano
do Sul, o 'Fevereiro Laranja - mês de conscientização sobre a leucemia', e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processos nºs. 4741/19 a 4743/19. Francisco de Macedo Bento.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a criação de curso de autoconhecimento, no contraturno da
Rede Municipal de Ensino, abrangendo os seguintes níveis: infantil,
fundamental I e II, ensino médio; alfabetização em Língua Brasileira de Sinais LIBRAS para professores da educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e superior em atividade, no sentido de possibilitar a comunicação direta
com os portadores de necessidades educativas especiais surdos e deficientes
auditivos e a construção de práticas educativas que favoreçam o processo de
inclusão social; e gratuidade funeral para famílias de doadores de órgãos e
tecidos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4744/19. César Rogério Oliva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a colocação de uma lixeira
padrão azul com tampa, no Lar Nossa Senhora das Mercedes, localizado à rua
Arlindo Marchetti, nº 627, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4745/19 a 4750/19. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a mudança do local do ponto de ônibus, na rua Capivari, altura do
número 756, dos dois lados da rua; mudança para via de mão única na rua
Capivari, com início na rua dos Meninos e descendo até a rua José Salustiano
Santana, bairro Mauá; que seja refeito o recapeamento asfáltico, na rua João
Semenoff, em frente ao número 44, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas na rua João Semenoff, no bairro Mauá; colocação
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de cobertura e bancos no ponto de ônibus localizado na praça Doutor Inácio P.
Rodrigues, bairro Mauá; e a revitalização da EME Prof.ª Alcina Dantas Feijão,
bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4754/19. Caio Eduardo Kin
Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em parceria
com a Secretaria Municipal da Fazenda, a criação de espaço destinado a
produção de energia limpa, desde sua geração, distribuição e utilização por meio
de Fonte solar ou eólica, a fim de trazer maior sustentabilidade ao meio-ambiente
e economia no orçamento da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
4756/19 e 4757/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a alteração do
fluxo de trânsito na rua Serafim Carlos, próxima a avenida Paraíso, no bairro
Oswaldo Cruz; e a implantação de uma rotatória no cruzamento da rua Serafim
Carlos e avenida Paraíso, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4758/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma da calçada na rua Solimões,
129, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4761/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a
repintura da faixa "carga e descarga" na rua Casemiro de Abreu, em frente ao
número 378, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4762/19 e
4763/19. 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 roubo, na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, principalmente
nas proximidades do ponto de ônibus, bairro São José; e a implantação de
serviços de radioterapia na rede municipal de saúde. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4765/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a criação de novos postos de agendamento para a
realização da confecção do Cartão São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4768/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a poda da copa da árvore na rua Marlene, em
frente ao número 624, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4770/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a criação de um pátio de compostagem com o
objetivo de oferecer um tratamento ambientalmente adequado para restos de
podas de árvores e resíduos orgânicos de feiras livres. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4773/19 a 4775/19. 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, no âmbito
do município de São Caetano do Sul, o Conselho Tutelar do Idoso; adquirir
bicicletas movidas a energia elétrica, consequentemente trazendo mais
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celeridade a prestação do serviço de segurança pública; e o envio de Projeto de
Lei a esta Edilidade, versando sobre instalar nas bases de segurança pública,
prédios públicos, shoppings e mercados, totens para recarregamento de
bicicletas ou patinetes movidos a energia elétrica. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4777/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a implantação de dispositivo redutor de
velocidade, no cruzamento da alameda São Caetano com a rua Solimões, no
bairro Santa Maria, alameda São Caetano, nº 1177/1178. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4778/19. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a poda em árvore existente na rua Tapajós, na altura dos
números 723 e 733. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4780/19 e 4781/19.
Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: que faça a substituição dos
comunicados que se encontram nas bicas por um novo aviso que contenha um
texto de mais fácil entendimento e com maior clareza sobre o assunto; e , em
caráter de urgência, para que seja implantada a proibição de tráfego de
caminhões na rua Benedito Moretti, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4784/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando instalação de radar eletrônico na rua Alegre, entre o nº 38
ao 156, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4788/19 a
4790/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a oferta de treinamento
e capacitação em BLS - Suporte Básico à Vida e ACLS - suporte avançado de
vida em cardiologia, aos profissionais do SCS Cidadão e SAMU SCS,
certificados pela Aha-American Heart Association, em parceria com a
universidade municipal de São Caetano do do sul - USCS; a eliminação da
infiltração de águas pluviais na biblioteca da EMEF - Escola Municipal de
Ensino Fundamental Prof. Décio Machado Gaia, à rua Michel Glebochi, 90 Boa Vista; e realizar censo para avaliar quantos alvarás de concessão de táxi
estão ativos no âmbito do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
4792/19 e 4793/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: proceder
rápida intervenção para a reforma e ampliação da sede da Associação dos
Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul - Oscar Klein; e constar em decreto
regulamentador para uso de táxi, a obrigatoriedade de que a escolha do meio de
pagamento fique a critério do passageiro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
4794/19 e 4795/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o
recapeamento asfáltico na rua Comendador Gervásio Seabra, no bairro
Barcelona; e a poda de uma árvore e de suas raízes localizada na altura do nº 312
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da rua Carmine Perrella esquina com a rua João Batista Negro nº 195, no bairro
Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4796/19. César Rogério Oliva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando celeridade no início da obra
de reforma do passeio público na rua Domitila, altura do numeral 94, no bairro
Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4798/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando retirar da
fiação elétrica um pedaço do tronco da árvore que foi retirada na rua Major
Carlos Del Prete em frente da Adria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4805/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a implantação do Programa Pitch Gov no município. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4807/19 a 4809/19. Edison Roberto Parra. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a reforma da cobertura da quadra poliesportiva do CISE João
Castaldelli; providenciar com urgência a implantação de um sistema de
atendimento de saúde via whatsapp, com envio de protocolo, para agendamento
de consultas e realização de exames no município de São Caetano do Sul; e
providenciar com urgência a instalação e liberação sinal Wi-Fi para os munícipes
nos próprios públicos do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4814/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a criação e implantação de "bueiros inteligentes" por toda
a cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4817/19 a 4820/19. Eduardo
José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: que realize a repintura da faixa amarela de
controle de trânsito, localizada na rua Roma, altura do número 175, bairro
Oswaldo Cruz; que realize a repintura da faixa de travessia de pedestres e
sinalização de solo “pare” localizadas na rua Guia Lopes, esquina com a rua
Coronel Camisão, bairro Oswaldo Cruz; que realize a repintura da faixa de
travessia de pedestres e sinalização de solo “pare” localizadas na rua Paschoale
Cavana, altura do número 10, bairro Nova Gerty; e que realize a repintura da
demarcação de solo que indique “área escolar”, localizada na rua Bom Pastor,
altura do número 520, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4751/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício
à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua João Semenoff, bairro
Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4752/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Carlos Humberto Seraphim. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações em
homenagem ao dia 18 de outubro – o Dia dos Médicos. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4755/19. César Rogério Oliva. Requerimento
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos policiais
militares da 3ª Companhia do 6º Batalhão da PM, que prenderam um ladrão que
roubou a farmácia Drogasil, localizada à avenida Goiás. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4764/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando a
campanha de divulgação prevista na Lei estadual nº 17.713/19, desembarque de
mulheres, idosos e pessoas com deficiência fora dos pontos de parada, no
período das 22h às 5h. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
4766/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Governador do Estado
Senhor João Dória, ao Exmo. Prefeito Municipal de São Bernardo do Campo
Senhor Orlando Morando e à Excelentíssima Deputada Estadual Carla Morando,
pela entrega do Centro de Operações Integradas "COI" de São Bernardo do
Campo, que abrigará o 6° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), a
primeira Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), a
Delegacia de Polícia de Proteção ao IDOSO (DPPI). Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4769/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Padaria Samara Pães e Doces, por ser eleita uma das 100
melhores padarias do Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 4772/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Instituto
de Ensino Sagrada Família de São Caetano do Sul, pela realização do 4º Sagrada
in Concert, no dia 21 de outubro deste mês, no teatro Paulo Machado de
Carvalho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4785/19.
Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - Sede, visando a
manutenção da tampa do bueiro da telefônica, localizada na avenida Goiás com
a rua Votorantim, altura do nº 178, bairro Barcelona. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4801/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pela realização do campeonato de futebol Copa Future League
realizada no dia 19 do corrente mês na AD São Caetano. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
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fica “Aprovado”. Processo nº. 4802/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações para a associação Nipo-Brasileira de São Caetano do Sul,
organizadora do III Festival Nipo-brasileiro de São Caetano do Sul, pelo
brilhantismo do evento. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 4803/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento
solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando
providências quanto aos poluentes muito acima do permitido por Lei na represa
Billings. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4804/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela festa das crianças, realizada dia
20 do corrente mês pela Comunidade Somos Nós. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4811/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para os
pastores Marcos Roberto Dias e Marta Dias pelos 9 anos de pastoreio a frente da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Ministério de Madureira em São
Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4812/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações pelos 85 anos de vida do Pastor José Wellington Bezerra
da Costa, celebrados no último dia 05 de outubro. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4813/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a igreja
evangélica Pão da Vida Paris - São Paulo – São Caetano do Sul. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4815/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao atleta Anderson Reis, pelo título de Campeão Sul Americano
de Kickboxing 2019 e pelo convite para defender a seleção brasileira no
campeonato mundial da TWTKA de 2019. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4821/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 64
anos da Igreja Batista Nova Vida. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 4143/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando
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envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, visando
informações sobre o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, nas
escolas municipais de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, faz uso da
palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer
uso da palavra, é esta encerrada. 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”. Processo
nº. 4372/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício
à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, visando informações sobre o
Programa Almoço na Escola, nas escolas do município. 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”. Processo nº. 4616/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações
referentes a suspensão das cirurgias eletivas no complexo hospitalar municipal.
Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva.
Ninguém mais 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”. Processo nº. 4771/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento do Senhor Silvio Passarelli. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4791/19. Eclerson Pio Mielo e outros.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento do Líder Autonomista, Cidadão Emérito e Doutor
Honoris Causa, Senhor Mário Dal'Mas. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4797/19. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento da Senhora Lourdes Lorenzini Braido. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4799/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Milton José da Silva. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4806/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento de Laerte Jose Neri. Colocado em discussão,
hae
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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: Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva e
Edison Roberto Parra. O Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini
Voltarelli assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal
alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Jander
Cavalcanti de Lira e Sidnei Bezerra da Silva. O Vereador Eclerson Pio Mielo
reassume a presidência da Mesa, e procede à chamada nominal alfabética dos
Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
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 7420/17. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a
‘Semana de 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 2º Turno”. “Publique-se.” Para
declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira
da Silva. Item - II Processo nº 3645/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de
Conscientização 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 2º
Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra a Vereador
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item - III Processo nº 0731/19. Eduardo José
Vidoski. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de
Conscientização 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item - IV Processo nº 4534/19.
Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza a
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exploração de publicidade, nos veículos providos de taxímetro, na cidade de São
Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra o Vereador Jander
Cavalcanti. O Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli
assume a presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra
os vereadores: Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva, Edison
Roberto Parra, Ubiratan Ribeiro Figueredo e Eclerson Pio Mielo. O Vereador
Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Colocado em votação, fica
“Aprovado em 1º Turno”. Item - V Processo nº 0305/18. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de
Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a inclusão de frases de incentivo à leitura nas contas de água e dá
outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o
Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Colocado em votação, fica
“Aprovado, com voto contrário do Vereador Jander Cavalcanti de Lira”
“Arquive-se”. Item - VI Processo nº 5172/18. Jander Cavalcanti de Lira.
Discussão e Votação Únicas Adiadas 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, faz uso da
palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer
uso da palavra, é esta encerrada. O Presidente solicita e o Vereador Olyntho
Sequalini Voltarelli assume a presidência da Mesa. Colocado em votação, fica
“Aprovado, com voto contrário dos vereadores César Rogério Oliva,
Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo” “Arquive-se”. O
Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Item - VII
Processo nº 1109/19. Eclerson Pio Mielo e outros Discussão e Votação Únicas
do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do Parque
Municipal a ser construído na superfície do ‘Piscinão Matarazzo’ e dá outras
providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa,
pedido de arquivamento, efetuado pelos autores do Projeto de Lei. Colocado
em discussão e ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”.
“Arquive-se.”. Item - VIII Processo nº 1110/19. Eclerson Pio Mielo e outros
Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
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opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a
criação do ‘Piscinão Matarazzo’, na área de terreno que especifica, no Município
de São Caetano do Sul e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao
Plenário que se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelos
autores do Projeto de Lei. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer
uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o pedido de
arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item - IX Processo nº
3907/19. Eduardo José Vidoski. Discussão e Votação Únicas do Projeto de
Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao
Senhor Leonardo Prado de Souza, 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” e 01 (um) ausente, fica
“Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente
convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e trinta e sete minutos,
encerrada a presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro
de Registro de Presença para o início da 22ª 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. .................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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