ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA
NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS
CINCO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Às dezessete horas e quarenta e oito 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 33ª Sessão Ordinária,
da 11ª Sessão Solene, do 7ª Ato Solene, da 23ª e 24º Sessão Extraordinária 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. 1457/19. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício
do Senhor Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas
do Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete
das Despesas Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub Elemento
da Despesa, e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativas ao mês de
setembro de 2019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.473, de 23/10/19. “Ciente”. Processo nº.
4886/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.474, de 24/10/19. “Ciente”. Processo nº.
4941/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.475, de 30/10/19. “Ciente”. Processo nº.
3482/19. Walter Estevam Junior. Requerimento apresentando denúncia em face
do Prefeito José Auricchio Junior, em razão de ordens fáticas e legais expostas.
“Ciente” “Dê-se ciência aos Srs. Vereadores”. Processo nº. 4882/19.
Prefeitura Municipal. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4883/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuições no exercício
de 2020, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4881/19. Prefeitura Municipal. Projeto
de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de
2020.". “À Comissão de Finanças e Orçamento, distribuindo-se cópia aos
Srs. Vereadores.”. Processo nº. 4959/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei
que "Altera a redação do art. 17 da Lei Municipal 5.790, de 16 de outubro de
2019 que institui o Programa de Parcelamento de Débitos - PPD/2019 e dá outras
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providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4877/19. César Rogério Oliva e outros. Projeto de
Lei que "Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício de
atividade econômica no município de São Caetano do Sul, e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4900/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto
de Lei que "Dispõe sobre a preferência de assentos em áreas ou praças destinadas
à alimentação nos shoppings centers e centros comerciais para as pessoas que
especifica, no âmbito da cidade de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4917/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul a 'Semana de
Conscientização sobre a Saúde da População Negra', e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 4940/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Estabelece limites e
critérios para os gastos com a contratação de serviços de propaganda e
publicidade pelo Poder Executivo Municipal de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4963/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Projeto de Lei
que "Dispõe sobre o acesso às informações sobre bens imóveis cadastrados no
município de São Caetano do Sul, perante a Secretaria Municipal da Fazenda, e
Secretária Municipal de Obras e Habitação, e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
4916/19. Jander Cavalcanti de Lira e outros. Moção de Repúdio à declaração do
Deputado Federal Eduardo Bolsonaro que disse: "Se a esquerda radicalizar a
esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode ser via
um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito
como ocorreu na Itália, alguma resposta vai ter que ser dada”. “À Comissão de
Justiça e Redação”. Processo nº. 4876/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de um
redutor de velocidade, do tipo lombada, na rua Pelegrino Bernardo, altura dos
números 77 e 162, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
4879/19 e 4880/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: manutenção
geral na EMI Gastão Vidigal Neto; e manutenção geral na EMEI Romeu Fiorelli.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4889/19 a 4892/19. Francisco de Macedo
Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: para a colocação de uma lombada eletrônica na
rua da Eternidade, próxima ao número 28, bairro Mauá; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas por todo o bairro Mauá; a retirada da
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lombada, em frente ao número 64, e a colocação de uma lombada eletrônica na
proximidade do número 28, bairro Mauá; e colocação de sinalização de Zona
Azul pelas ruas São Paulo, Luís Louzã e Vital Brasil. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4893/19 a 4899/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
criação de uma passagem para pedestres em meio ao terreno entre as ruas
Francisco Falzarano e rua Domitila, no bairro Nova Gerty; a readequação da
sinalização de trânsito existente na rua Iguassu, entre as ruas Domitila e
Francisco Falzarano, no bairro Nova Gerty; a reforma do passeio público no
entorno do terreno que abriga as torres de iluminação nas ruas Domitila, Dora,
Nelson e Francisco Falzarano, no bairro Nova Gerty; a manutenção na mureta
de contenção do terreno que abriga as torres de alta tensão, na rua Nelson e rua
Domitila, no bairro Nova Gerty; a adequação da sinalização de trânsito na rua
Dora, congruência com a rua Domitila, no bairro Nova Gerty; a fiscalização,
bem como a remoção dos veículos estacionados sobre o passeio público na rua
Dora, próximo a rua Domitila, no bairro Nova Gerty; e a revitalização da praça
José da Cruz Caparroz, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 4901/19 e 4902/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
criação do campeonato intitulado Jogos Escolares Eletrônicos de São Caetano
do Sul - JEESCS; e a aquisição de cimento odontológico reparador para
aplicação em pacientes nas unidades de saúde do município. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4903/19 e 4904/19. Anacleto Campanella Junior.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a limpeza dos bueiros situados na ruas Oswaldo Cruz, no
trecho que vai da rua Ingá à avenida Paraíso, bairro Oswaldo Cruz; e a instalação
de um redutor de velocidade na alameda São Caetano, altura do número 1141,
bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4907/19 a 4910/19.
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de semáforo,
rotatória ou outro dispositivo que possa inibir o abuso de velocidade no
cruzamento da rua Piratininga com a avenida Presidente Kennedy, no bairro
Barcelona; a implantação de lombofaixa ou outro dispositivo redutor de
velocidade, no cruzamento da rua Castro Alves com a rua Nossa Senhora de
Fátima, no bairro Oswaldo Cruz; a implantação de lombofaixa ou outro
dispositivo redutor de velocidade, na rua Ceará altura do número 393, bairro
Fundação; e a implantação de lombofaixa ou outro dispositivo redutor de
velocidade, no cruzamento da rua dos Berilos com a rua dos Mármores, no bairro
Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4912/19 e 4913/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para que seja
dada uma solução para pessoas em situação de rua, que estão dormindo em
praças e em outros lugares em nosso município; e a reiteração de nossa indicação
de nº 08074/2017, aonde solicitamos a reforma dos brinquedos da praça dos
Imigrantes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4918/19 a 4921/19. Caio
Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: providências no sentido de realizar a
poda dos galhos da árvore, localizada na rua Porto Calvo, altura do número 343,
no bairro Oswaldo Cruz; providências no sentido de realizar reparo urgente da
tampa de metal do bueiro de esgoto localizado na rua Porto Calvo, altura do
número 156, no bairro Oswaldo Cruz; que realize estudos emergenciais visando
a instalação de semáforo, rotatória ou outro dispositivo que possa inibir o abuso
de velocidade no cruzamento da rua Senador Fláquer com a rua Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, bairro São José; e que realize estudos de viabilidade
para a implantação de lombofaixa ou outro dispositivo redutor de velocidade, no
cruzamento da rua Maranhão com a rua Pinheiro Machado, no bairro Santo
Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4928/19 a 4939/19. César
Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma faixa elevada de
travessia de pedestres, na alameda São Caetano próximo ao numeral 1893, no
bairro Santa Maria; a fiscalização quanto a realização de podas de árvores
inadequadas, nas ruas e praças de nosso município; a revitalização e/ou
substituição dos brinquedos no parquinho infantil, localizado na praça dos
Imigrantes, no bairro Santa Paula; a revitalização e/ou substituição dos aparelhos
de ginástica, localizados na praça dos Imigrantes, no bairro Santa Paula; a
remarcação da faixa de eixo na rua Castro Alves, bairro Oswaldo Cruz;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os
modelos de viaturas, carros, motos e bicicletas, em toda extensão da rua
Francisco Alves, bairro Boa Vista; a instalação de uma faixa elevada travessia
de pedestres, em frente ao Colégio Fênix, localizado à rua Martim Francisco, nº
472, bairro Santa Paula; a instalação de uma faixa elevada de travessia de
pedestres, em frente a entrada/saída da EMEI José Auricchio, localizada à rua
Santa Rosa, nº 79, bairro Santa Paula; a instalação de um semáforo nas
proximidades do viaduto dos Autonomistas e rua Perrella, no bairro Fundação;
a instalação de uma faixa elevada de travessia de pedestres em frente ao Colégio
Eduardo Gomes, localizado à rua Major Carlos Del Prete, nº 1120, bairro Santo
Antônio; a instalação de uma faixa elevada de travessia de pedestres na rua
Perrella, próximo ao cruzamento com a rua Rodrigues Alves, bairro Fundação;
e a pintura de embarque e desembarque em frente a escola infantil Nana Nenê,
localizada à rua Oswaldo Cruz, nº 800, bairro Santa Paula. “Ao Senhor
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Prefeito”. Processos nºs. 4952/19 a 4957/19. Edison Roberto Parra. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua
Francisco Alves no trecho que compreende as ruas Arlindo Marchetti e
Lamartine Babo; que seja notificado o morador da confluência da rua Silvia, nº
91, com a rua São Francisco de Assis, no bairro Santa Maria; limpeza de bueiro
na rua Pernambuco esquina com a avenida Conselheiro Antônio Prado; pintura
da faixa que divide os municípios de Santo André e de São Caetano do Sul, no
bairro Santa Maria e colocação de placa (proibido estacionar) do lado direito do
número 2000 a 2300, na alameda Conde de Porto Alegre; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão
das ruas Francisco Alves, entre as ruas Arlindo Marchetti e Lamartine Babo,
bairro Santa Maria; e implantação de meios para redução de velocidade na rua
Capivari no trecho que compreende as ruas Marlene e Tocantins. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 4958/19. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a implantação de uma lombada, na alameda São
Caetano, altura do número 1893, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4961/19 e 4962/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a instalação e demarcação de faixa de retenção para motos (bolsão),
na rua Amazonas, 658, bairro Santo Antônio; e o plantio de duas árvores na rua
Gonzaga, nº 299, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4964/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e outros. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a denominação de próprio público com o nome
da vereadora Juliana Teixeira. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4967/19 e
4968/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que instale
container para depósito de resíduos na esquina da EMEI João Barile, nas
proximidades da rua João Domingos Perrella com a rua Araraquara, bairro
Fundação; e que se digne elaborar estudos, a fim de verificar a possibilidade do
Fundo Social de Solidariedade implantar e ampliar os cursos de panificação e
confeitaria, como também, desenvolver estudos e parcerias junto a panificadoras
e confeitarias, oferecendo estimulo, visando oferecer diariamente o “Café
Solidário” a fim de contribuir com os órgãos que assistem a municipalidade
carente do nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4969/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a alteração do sentido do fluxo de veículos na rua Prates entre a rua
Visconde de Inhaúma e rua Oswaldo Cruz, ficando sentido único para a rua
Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4971/19. Francisco de
Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que
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seja criado o programa transporte público gratuito para desempregados que
sejam munícipes de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4869/19. Edison Roberto Parra. Moção de apoio ao Projeto de Lei 2179/2019 do
Deputado Federal Sargento Isidório, que declara o evento “Marcha para Jesus”
bem imaterial e cultural da nação brasileira e autoriza a destinação de recursos
públicos das esferas municipal, estadual, distrital e federal para apoio na
realização do evento. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
4888/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício
à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por todo o bairro Mauá.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4924/19.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel
- Distribuição São Paulo - Sede, visando a remoção de poste de sustentação da
rede elétrica sobressalente, instalado fora da divisa de lotes, na altura do numeral
164 da rua Dr. Durval Vilalva, bairro Fundação. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4926/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica,
visando a remoção de poste de sustentação da rede elétrica sobressalente,
instalado fora da divisa de lotes, na altura do numeral 164 da rua Dr. Durval
Vilalva, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 4927/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações às Equipes Masculina e Feminina de Tênis
de Mesa de São Caetano do Sul, que representarão o Brasil nas Olimpíadas de
Tóquio 2020. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4942/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a empresa Golgran Indústria e
Comércio de Instrumental Odontológico Ltda., pela palestra sobre o câncer de
mama a suas funcionárias e colaboradores a ocorrer no dia 30 deste mês.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4943/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações à 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia
Militar do estado de São Paulo, na pessoa dos policiais militares Juliana e Noel
pelos excelentes serviços prestados à comunidade local, em especial pela 44ª
Formatura dos Alunos da Rede Municipal e Privada, no Programa PROERD,
ocorrido nos dias 04 e 05 de novembro deste ano, no teatro Paulo Machado de
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Carvalho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4945/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações ao Chefe Escoteiro Anderson Condrasisen, pela
conquista da Insígnia da Madeira no seu maior nível, a DCIM. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4946/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações pelos 73 anos de vida do Bispo Agnaldo Leite do Sacramento.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4947/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Francisco Alves no trecho que
compreende as ruas Arlindo Marchetti e Lamartine Babo. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4948/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão das ruas Francisco
Alves, entre as ruas Arlindo Marchetti e Lamartine Babo, bairro Santa Maria.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4949/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações pelos 90 anos da Igreja Evangélica Assembléia de Deus
- Ministério de Madureira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 4950/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações ao Pastor José Francisco pelos seus 56
anos de Ministério Pastoral. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 4951/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 95 da União dos Escoteiros
do Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4960/19.
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações a todas as ginastas da equipe de ginástica
rítmica do SERC de São Caetano, pelas importantes conquistas em campeonatos
nacionais e internacionais, em especial, pela conquista de ótimos resultados no
XXIV Torneio Nacional e no Campeonato Sul - Americano que ocorreu no Peru,
ambos em outubro do corrente, que muito nos orgulha e engrandece o nome da
nossa cidade e de nosso país. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 4965/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao lançamento do ODCCObservatório de Direito Constitucional e Cidadania da Universidade de São
Caetano do Sul, em conjunto com o lançamento da obra “Constituição para
Crianças em Quadrinhos”, ocorridos no último dia 4, as 17h00, no campus
Conceição. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4966/19.
Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações à OAB SP - 40º Subseção de São Caetano do Sul, pela
promoção do "I Simpósio de Justiça Restaurativa do ABCDMRR", a ser
realizado no dia 07 novembro deste ano. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4972/19. Magali Aparecida Selva Pinto.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações para todos os atletas das equipes masculina e feminina de Tênis
de Mesa que irão representar o Brasil nas Olímpiadas de Tóquio 2020. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4617/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria
Municipal de Saúde - SESAUD, visando informações sobre a piscina do CISE
Moacyr Rodrigues. Para encaminhar a votação faz uso da palavra o Vereador
Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavara o
Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica "Rejeitado,
com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de
Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira". Processo nº. 4760/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Sistema de
Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA, visando informações sobre a
retirada de árvores frutíferas da praça localizada no cruzamento da avenida
Fernando Simonsen com a rua Duvilio José Quaglia, no bairro São José.
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". Para declarar voto, faz
uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 4867/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Pedro Vicente Genga.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4868/19.
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Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Doutor Angel Luiz Juaranz Camara.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4885/19.
Marcos Sergio G. Fontes e outros e outros. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar de Juliana Teixeira. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4923/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Dante Luis Gandolfo.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4944/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Augusto Aquarelli. 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: Anacleto Campanella Junior, César Rogério
Oliva, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Marcos Sérgio
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 7172/17. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª 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, 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 - II Processo nº 2973/18. Roberto Vagner Ribeiro
Barbato. 2ª 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 2º Turno”.
“Publique-se.” Item - III Processo nº 3106/18. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o artigo
hae
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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 2º Turno”. “Publique-se.” Item IV Processo nº 7929/17. 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 da Diversidade
Étnico-Racial’ 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 - V
Processo nº 0515/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação
Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui no âmbito do Município
de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Alimento Mais Barato nas Feiras-Livres’, a ser
comemorado todas as quartas-feiras.”. 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 fica
“Aprovado”. “Arquive-se”. Item - VI Processo nº 3597/18. Getúlio de
Carvalho Filho. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça
e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que
“Estabelece regras de publicidade sobre as vagas gratuitas disponibilizadas aos
idosos no transporte coletivo interestadual, no Município de São Caetano do Sul,
nos termos do Estatuto do Idoso, na forma que especifica e dá outras
providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra,
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer, com votos
contrários dos vereadores César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira
e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se.”. Item - VII Processo nº
4828/18. Edison Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas do Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei que “Dispõe sobre a instituição de Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes e Violência nas escolas da Rede de Ensino do Município de São
Caetano do Sul.”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na
Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto de Lei,
Vereador Edison Roberto Parra. Colocado em discussão e ninguém desejando
fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o pedido de
arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” O 2º Secretário, Marcel
Franco Munhoz procede à leitura da Ordem do Dia. Item - VIII Processo nº
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4857/18. 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 proibição da prática de maus-tratos e
crueldade contra animais no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá
outras providências”. 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 - IX Processo nº 5011/18. Sidnei Bezerra da
Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o
diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na Rede Municipal de Saúde,
no âmbito da cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências”. O Sr.
Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa, pedido de
arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto de Lei, Vereador Sidnei Bezerra
da Silva. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer uso da palavra, é
esta encerrada. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica
“Aprovado”. “Arquive-se.” O 1º Secretário procede à leitura da Ordem do
Dia. Item - X Processo nº 4382/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão
e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de
‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Luís Alavarse Billa, 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 19 (dezenove) votos “Sim”, fica
“Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante.
Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente
declara, às dezoito horas e cinquenta e três minutos, encerrada a presente Sessão.
Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos
Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ...........................................................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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