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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DOZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e nove minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 34ª Sessão Ordinária 

e da 12ª e 13ª 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. 1784/19. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Balanço Financeiro da Prefeitura 

Municipal do mês de setembro de 2.019. “À Comissão de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.476, de 31/10/19. 

“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. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário 

procede à leitura do inteiro teor do Requerimento. Colocado em discussão, 

fazem uso da palavra os vereadores: Ubiratan Ribeiro Figueiredo e César 

Rogério Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é a discussão 

encerrada.  Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores: 

Jander Cavalcanti de Lira, Anacleto Campanella Junior e César Rogério Oliva. 

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. 4997/19. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Aprova as atualizações do Plano Municipal de 

Cultura de São Caetano do Sul, instituído nos termos da Lei Municipal nº 5.159, 

06 de novembro de 2013.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5001/19. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "Dispõe acerca da desafetação da área pública que especifica, 

retirando da classe de bens de uso comum do povo para inclusão na classe dos 

bens dominiais do município, autoriza o Poder Executivo a alienar a referida 

área mediante licitação e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5017/19. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Disciplina o transporte de animais domésticos 
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no serviço municipal de transporte coletivo de passageiros no município de São 

Caetano do Sul". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4993/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Determina a instalação de totens para recarregamento de bicicletas 

e patinetes movidos a energia elétrica no âmbito do município de São Caetano 

do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 4994/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o atendimento prioritário, em toda a rede de prestação de serviço 

de saúde e administrativos, públicos e privados, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, à mulher em situação de violência, e dá outras providências.". 

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

nº. 4995/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a criação do Mausoléu da Guarda Civil Municipal, nos cemitérios 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5012/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Proíbe o exercício de cargo, emprego ou função pública municipal direta e 

indireta, por pessoa condenada com trânsito em julgado por violência 

doméstica e familiar contra a mulher.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5028/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul, o 'Programa de Oficinas de Smartphones e Redes Sociais para a Terceira 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5048/19. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a concessão de desconto no IPTU dos 

imóveis localizados no trecho de rua onde funcione as feiras-livres, no âmbito 

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

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

nºs. 4977/19 a 4984/19. 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 contra o patrimônio, em toda extensão da rua Alagoas, 

Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, 

com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, em toda extensão da 

rua Baraldi, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, na rua 

Major Carlos Del Prete, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o 

patrimônio, em toda extensão da rua José do Patrocínio, Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no 
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combate aos crimes contra o patrimônio, em toda extensão da rua Senador 

Vergueiro, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, em toda 

extensão da rua Pernambuco, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o 

patrimônio, em toda extensão da rua Paraíba, Centro; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes contra o patrimônio, em toda extensão da rua Profª Maria Macedo, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4998/19 e 4999/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

braço de luz na alameda São Caetano altura do nº 265; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas no cruzamento da rua dos Meninos com rua 

Capivari próximo a EME Alcina Dantas Feijão. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5002/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o plantio de árvores em frente ao clube 

Gonzaga, localizado na rua Luís Louzã, nº 170, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5004/19 a 5006/19. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de sinalização de carga e descarga na avenida 

Presidente Kennedy, nº 1895, bairro Olímpico; a instalação de sinalização de 

carga e descarga na alameda Terracota, nº 215, bairro Cerâmica; e a repintura 

da sinalização de carga e descarga na rua Piratininga, nº 789, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5007/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para 

instalar na estação rodoferroviária de São Caetano do Sul, carregadores de 

bateria para patinetes e bicicletas movidos a energia elétrica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5016/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando para que realize estudos para providenciar com 

urgência o recapeamento da manta asfáltica da rua Major Carlos Del Prete, nº 

337, trecho que compreende da rua José do Patrocínio à rua Alagoas - Centro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5018/19 e 5019/19. Ricardo Andrejuk. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma da calçada na rua Giovani Perucchi,190 - EMEF 

Oswaldo Samuel Massei; e a implantação de vaga destinada a embarque e 

desembarque na rua Maranhão, 81. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5024/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a poda da copa e raiz da árvore localizada na rua Manoel 

Augusto Ferreirinha, defronte ao número 224, no bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5027/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 



 

 

hae  4 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua Amazonas e demais ruas do Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5029/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de um ponto de 

ônibus entre o nº 900 e nº 1800 da avenida Goiás, sentido Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5030/19 a 5032/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que realize estudos de viabilidade para a implantação de 

lombofaixa ou outro dispositivo redutor de velocidade, no cruzamento da rua 

Maranhão com a rua General Osório, no bairro Santa Paula; em conjunto com 

a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, providências no 

sentido de que seja realizada a construção de rampas de acessibilidade às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em todas as entradas e saídas 

das dependências do Atende Fácil, localizado na rua Major Carlos Del Prete, 

651, Centro; e a instalação de semáforo, rotatória ou outro dispositivo que possa 

inibir o abuso de velocidade entre a rua Lourdes, rua Ângelo Ferro e rua 

Amazonas, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5037/19 a 5041/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

fiscalização de uma suposta construção irregular na rua dos Meninos, altura do 

numeral 460, bairro Nova Gerty; a implantação da melhor solução para evitar 

os acidentes que ocorrem com frequência no cruzamento das ruas São Paulo e 

São Jorge; o início dos reparos dos ventiladores das salas de aula, na EMEF 

Oswaldo Samuel Massei, na rua Giovani Perucchi, nº 190, bairro Oswaldo 

Cruz; o fechamento de um buraco em meio a rua do Berilos, no bairro 

Prosperidade; e a poda de uma árvore localizada na rua Antonio de Fonseca 

Martins, altura do numeral 258, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5044/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a implantação de um redutor de velocidade, do 

tipo lombada, na rua Silvia, próximo ao nº 899, no bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5047/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, em todos os bairros 

do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5049/19 a 5057/19. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a permissão da condução de pessoas 

atendidas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para 

hospitais privados no município; a instalação de elevadores ou guinchos para 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na piscina do CER Luiz 

Baraldi - GISELA, neste município; a instalação de elevadores ou guinchos 
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para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na piscina do CER 

Miguel Marcussi (ABREV), neste município; a instalação de elevadores ou 

guinchos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na piscina 

do CER Prosperidade (CESPRO), neste município; a instalação de elevadores 

ou guinchos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na 

piscina do CIEE Alcina Dantas Feijão (Águias), neste município; a instalação 

de elevadores ou guinchos para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida na piscina do CER Santa Paula (Gonzaga), neste município; a 

instalação de elevadores ou guinchos para pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida na piscina do Conjunto Aquático Carlos Antonio Biazotto, 

neste município; a instalação de elevadores ou guinchos para pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida na piscina do Conjunto Aquático 

Leonardo Speratte, neste município; e a instalação de elevadores ou guinchos 

para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na piscina do CER 

Victório Dal’Mas (Santa Maria), neste município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5058/19 e 5059/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: criação de cronograma mensal de castração gratuita de cães e gatos 

com veículo itinerante devidamente equipado, no município; e em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, a implantação de escolas 

cívico-militares no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5061/19. 

Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro 

Jardim São Caetano e imediações. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5062/19 e 5063/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar 

maior número de hidrantes nos bairros da cidade mais propensos a enchentes; 

e determinar um local para recolher descartes de material de obras e entulhos 

em geral. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4975/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério de 

Minas e Energia, visando autorizar a instalação de pontos de carregamento de 

energia (totens) para veículos híbridos e ou movidos a energia elétrica, nos 

postos de combustíveis, prédios públicos, praças e parques de São Caetano do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4976/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Secretário Municipal de 

Cultura, Excelentíssimo Senhor João Manoel da Costa Neto, extensivo a toda 

sua equipe, por ter sido laureado no dia 06 de novembro de 2019 com a medalha 

cultural 'Aloísio de Almeida' do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico 
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de Sorocaba por ter se sobressaído e promovido a Cultura. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4985/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o 

patrimônio, em toda extensão da rua Alagoas, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4986/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o 

patrimônio, em toda extensão da rua Baraldi, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4987/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o 

patrimônio, em toda extensão da rua Major Carlos Del Prete, Centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4988/19. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes 

contra o patrimônio, em toda extensão da rua Senador Vergueiro, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4989/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate 

aos crimes contra o patrimônio, em toda extensão da rua José do Patrocínio, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4990/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate 

aos crimes contra o patrimônio, em toda extensão da rua Pernambuco, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4991/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate 

aos crimes contra o patrimônio, em toda extensão da rua Professora Maria 

Macedo, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4992/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no 
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combate aos crimes contra o patrimônio, em toda extensão da rua Paraíba, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5000/19. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no cruzamento da rua 

dos Meninos com a rua Capivari próximo a EME Alcina Dantas Feijão. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5003/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

DETRAN/SP - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, visando 

implantação do agendamento de horário para atendimento presencial aos 

serviços referentes a veículos na unidade do DETRAN 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. 

5008/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

ostensivas e intensivas na avenida Guido Aliberti em toda sua extensão com 

ênfase no trecho compreendido entre a rua Justino Paixão e a estrada das 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5009/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas solicitando rondas ostensivas e 

intensivas em todas as ruas do bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5015/19. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelos 50 anos da comunidade Cristã El- Shadday. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5020/19. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao aniversário de 18 anos da fundação do Hospital 

Estadual Mario Covas de Santo André. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5021/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Superintendente do Hospital Estadual Mario Covas de Santo 

André - SP, Senhor Professor Doutor Desiré Carlos Callegari, pela exemplar 

administração a frente do nosocômio e excelentes serviços médicos prestados 

a toda população da grande região metropolitana do ABC Paulista. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5023/19. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações aos jovens atletas sulsancaetanenses Juan Fernandes, 

Lucas, Augusto, Thiago, João, Gustavo, Matheus, Cauê, extensivo ao técnico 

Marquinho ‘Pit Bull’, Felippo Roveri e Comissão Técnica, pela conquista do 

campeonato Future League - Categoria Sub-15 - Futebol Society, da Escolinha 

de Futebol Clube AD São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5025/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

em toda a extensão das ruas do Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5034/19. Edison Roberto Parra. Moção de apoio à 

proposta de Emenda à Constituição 410/18, de autoria do Deputado Federal 

Alex Manente (Cidadania-SP), que altera o inciso LVII do art. 5º da 

Constituição Federal para prever que ninguém será considerado culpado até a 

confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5035/19. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo novo templo da Igreja Assembléia de Deus - Ministério 

Reis dos Reis. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5036/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações pelos 30 anos da Frente Nacional de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5042/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações a atleta, Ana Beatriz Furlan Rossi, pela conquista 

do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica, pela Seleção Brasileira 

Pré-infantil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5043/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Deputado Federal Ricardo Izar, 

pela Emenda Parlamentar para a aquisição de uma unidade do trailer "Castra 

Móvel" para São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5045/19. Jander Cavalcanti de Lira e outros. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ONG 

SOS Cidadania Animal, pelo trabalho em prol da proteção, saúde e bem-estar 
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animal realizado em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 5046/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, em todos os bairros do 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5060/19. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Jardim São Caetano e 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5010/19. 

Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da Senhora Aldenora Alves. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5026/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento do Senhor Arany Marchetti . Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5033/19. Eclerson Pio Mielo e outros. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor André Beer. 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, César Rogério 

Oliva e 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 7929/17. 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 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item - II 

Processo nº 4882/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto 
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de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções 

sociais no exercício de 2020 às entidades que especifica 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 - III Processo nº 4883/19. 

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

o Poder Executivo Municipal a conceder contribuições no exercício de 2020 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 - IV Processo nº 4959/19. 

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

redação do art. 17 da Lei Municipal nº 5.790, de 16 de outubro de 2019 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”. Item - V Processo nº 5060/18. 

Adauto Osvaldo Reggiani. 1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei 

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

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

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

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

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Pela ordem, o 

Vereador Anacleto Campanella Junior, fazendo o uso da palavra, apresenta à 

Mesa Projeto de Lei Substitutivo, de sua autoria. O Sr. Presidente determina o 

apensamento ao Processo e posterior encaminhamento “às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. O Sr. Presidente faz um 

comunicado relevante ao Plenário. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e trinta e oito 

minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida 

e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro 

Secretário. ........................................................................................................... 
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