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ATA DA 33ª 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 NOVE 

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 32ª Sessão 

Ordinária, da 22ª Sessão Extraordinária e da 10ª 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. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.460, de 

02/09/19; e 11.472, de 18/10/19. “Ciente”. Processo nº. 4834/19. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a concessão de benefícios para 

os pagamentos de débitos, constituídos até o exercício de 2018, de anuidades 

escolares de Universidade Municipal de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4830/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de avisos asseguradores do 

atendimento preferencial a pessoas idosas com a idade igual ou superior a 80 

anos, nas condições e locais que especifica, e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4831/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos eletrônicos, celulares, tabletes, 

smartphones e congêneres por servidores municipais no âmbito da 

administração pública municipal direta e indireta, bem como em todas as áreas 

de atendimento ao público e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4840/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que " disciplina a utilização de 

grama, capim ou relvas nas praças, canteiros, jardins e outras localidades 

públicas na cidade de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4841/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder 

Executivo a fazer parcerias e convênios para desenvolvimento do Complexo 
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Ecológico Matarazzo no bairro Fundação e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4822/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a construção de uma área de lazer, com 

autorização da Enel, em terreno de sua propriedade entre rua Dora e a rua 

Nelson, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4823/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir 

boas práticas e padrões de qualidade no atendimento ao usuário de serviços 

públicos do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4824/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que os radares, fiscalizadores eletrônicos e aferidores de 

velocidade existentes em vias e logradouros públicos, possam ter seus 

pedestais revestidos na cor vermelha, de fácil visualização pelos dos 

condutores de veículos, bem como as informações sobre a velocidade máxima 

permitida. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4825/19 e 4826/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a completa vistoria 

nas galerias pluviais da rua Aurélia, no bairro Santa Paula; e a implantação de 

um redutor de velocidade, do tipo lombada, na rua Pindorama, altura do nº 

333, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4827/19. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 

que realize estudo de viabilidade para a criação de "rotas acessíveis" nas vias 

do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4832/19 e 4833/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de um espaço pet na praça localizada entre as ruas Nelson Braido 

e 1º de Maio, no bairro Cerâmica; e a manutenção dos passeios públicos de 

todo o Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4835/19. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

reforma do banco do ponto de ônibus localizado na rua Visconde Inhaúma, nº 

359, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4836/19 

e 4837/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de vagas 

para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sito à rua Teffé, 448, 

bairro Santa Maria; e a reforma do meio fio na rua Teffé, 448, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4844/19 a 4847/19. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza e manutenção permanentes 
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do terreno da Indústria Matarazzo, localizado no bairro Fundação; a instalação 

de redutor de velocidade no cruzamento entre as ruas Castro Alves e 

Mangueiras, no bairro Cerâmica; a instalação de aspersores de água na 

avenida Presidente Kennedy; e a instalação de aspersores de água nos parques 

do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4852/19. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implementação 

de uma lombofaixa de travessia de pedestres, em frente ao Colégio Castelo, 

localizado à rua São Paulo nº 1877, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4853/19 a 4855/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa de árvore na rua Pirajú, nº 207, no bairro 

Olímpico; a repintura de faixa para pessoas com deficiência física localizada 

na rua Conselheiro Lafayette, nº 516, bairro Barcelona; e implantação de vaga 

de estacionamento para idoso próximo ao número 520, na rua Conselheiro 

Lafayette, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4857/19 

a 4860/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a recolocação do poste 

que indica “Praça Faria Lima”, localizada entre as ruas Ivaí e alameda Conde 

de Porto Alegre, bairro Santa Maria; a manutenção do letreiro da escola 

municipal de ensino Professora Alcina Dantas Feijão, localizada na rua 

Capivari, número 500, bairro Mauá; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre complementar a Lei nº 5.146, de 26 de setembro de 2013, que 

instituiu no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul o “Dia do Atleta Amador”; e ações de conscientização e 

melhoria na qualidade de vida de pacientes acometidos pela doença de Crohn 

e doenças inflamatórias intestinais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4870/19 a 4874/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de lombofaixa, no trecho que compreende a avenida Tijucussú 

entre os números 667 a 671, sentido avenida Presidente Kennedy – bairro 

Olímpico; a instalação de novos bancos na estação rodoviária Nicolau Delic; 

a retirada da árvore infestada de cupins, localizada na rua São Francisco de 

Assis, 107 - bairro Santa Maria; liberar a Zona Azul, em feriados prolongados, 

semana de promoção no comércio e datas comemorativas; e a criação de um 

circuito para que as pessoas que estejam em vias de realizar o exame para a 

CNH, possam praticar no estacionamento do Park Shopping São Caetano, fora 

do seu horário de utilização. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4829/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Parkshopping São Caetano, visando estudos no sentido de todo resíduo 

orgânico produzido na praça de alimentação, ser reciclado e transformado em 
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adubo, podendo ser redistribuído ao público, funcionários e ao SAESA – 

Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul 

para manutenção de árvores e jardins da cidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4851/19. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. João 

Paulo Borges Chagas, pela aquisição da nova sede da OAB SP - 40º Subseção 

de São Caetano do Sul, que será anexa ao Clube Esportivo e Recreativo Natale 

Cavaleiro, bairro São José, na rua Líbero Badaró e próxima ao Fórum. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4856/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado 

Thiago Auricchio, pelo empenho ao Projeto de Lei nº 836/19, aprovado no dia 

15 de outubro, que resultou na edição da Lei nº 17.181, sancionada e 

promulgada no dia 17 de outubro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a 

realizar operações de crédito, com a finalidade de financiar a implantação do 

reservatório RM 07 Jaboticabal, visando combater as enchentes em São 

Caetano do Sul e região. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4861/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela festa das crianças realizada pelo Lions Club Santa Paula 

e Capoeira Menino Chorou no dia 13 do corrente mês. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4673/19. Jander Cavalcanti de 

Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de 

Educação - SEEDUC, visando informações sobre o sistema GIER (Gestão 

Inteligente da Educação Responsável). Colocado em discussão, ninguém 

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

faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em 

votação, fica "Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores: César 

Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo". Processo nº. 4759/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando informações sobre as políticas públicas executadas para 

atender ao problema social de pessoas em situação de rua, na região do grande 

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

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



 

 

hae  5 

4828/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Alceu Giraldi. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4838/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Dinah Ribeiro 

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

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

4839/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora 

Terezinha Folco. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4842/19. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção 

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

Narciso Ferrari. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4843/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria 

José da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4848/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora 

Roselena Nunes Menão. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4850/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar à família enlutada do 

ex-atleta de judô e cabo PM Mário Sabino Júnior. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4862/19. Carlos Humberto 

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

Profundo Pesar pelo falecimento de José Aparecido Zonta. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4863/19. Eclerson Pio Mielo. 

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

Pesar pelo falecimento do GCM, Senhor Mauro Magliocchi. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4864/19. Eclerson Pio Mielo. 

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

Pesar pelo falecimento do Padre Emílio Rubens Chasseraux. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4865/19. Eclerson Pio Mielo. 

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

Pesar pelo falecimento da GCM luciene Maria Cesário. 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: Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki; Edison Roberto Parra; Jander Cavalcanti de Lira; e Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. 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 

4364/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o Programa de Microcrédito de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Ninguém mais 

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

fazem uso da palavra os vereadores: Edison Roberto Parra; Anacleto 

Campanella Junior; Jander Cavalcanti de Lira; e César Rogério Oliva. 

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, faz 

uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Item - II Processo nº 

5432/18. Edison Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas Adiadas 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 para votação, o autor, 

Vereador Edison Roberto Parra, pede o arquivamento do Projeto de Lei. 

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

“Aprovado”. “Arquive-se”. 

 

 

 

Item - III Processo nº 7172/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa, do 

artigo 1º e do parágrafo único da Lei nº 5.157, de 01 de novembro de 2013 e 

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

Processo nº 0501/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e 

do art. 1º da Lei Municipal nº 5.433, de 10 de junho de 2016, que institui o 

estímulo à comunicação aos órgãos de proteção e conselhos, dos casos de 

abusos e maus tratos aos idosos, no Município de São Caetano do Sul e dá 

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

da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, 

Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, pede o arquivamento do Projeto 

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

fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item - V Processo nº 2973/18. Roberto 

Vagner Ribeiro Barbato. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera 

a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.523, de 21 de agosto de 2007, que instituiu 

a Campanha Permanente de Prevenção à Anorexia Nervosa e à Bulimia nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino 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 3010/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

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

proteção e cuidados com os animais comunitários e transitórios que tenham 

sido abandonados nas vias públicas no âmbito do Município de São Caetano 

do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o 

autor, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo, pede o arquivamento do 

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

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

3106/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.361, de 21 de fevereiro 

de 2006, que disciplina área de estacionamento regulamentado ‘Zona Azul’ 

para pessoas portadoras de deficiência 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”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Anacleto 

Campanella Junior. Item - VIII Processo nº 4355/19. Ricardo Tadeu Rios. 
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Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Mizael Conrado, 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 17 (dezoito) 

votos “SIM” e 2 (dois) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados 

os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente convoca os 

Senhores Vereadores para uma Sessões Extraordinária, que acontecerá na 

próxima quinta-feira, dia 31 (trinta e um) de outubro, a partir das nove horas 

(09:00), e declara, às dezenove horas e vinte e quatro 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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