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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE 

NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

 

 

Às dezoito horas e três 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 35ª Sessão Ordinária da 14ª 

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. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.478, de 

05/11/19. “Ciente”. Processo nº. 5065/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição para concursos 

públicos 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. 5066/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera a redação dos artigos 17 e 20 da Lei Municipal nº 5.374, de 09 de 

dezembro de 2015, que institui o Plano Diretor Estratégico de São Caetano do 

Sul - 2016/2025 e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5074/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 'Bairro Empreendedor', 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. 

5064/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a intimação do proprietário do imóvel da rua 

Paraíso 217, objetivando o conserto da calçada, que encontra-se em péssimo 

estado de conservação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5067/19 e 

5068/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reposição dos cabos 

de energia que supostamente foram furtados na escola municipal Professor 

Vicente Bastos, situada à rua Humberto de Campos, nº 550 - bairro Jardim São 

Caetano; e a reposição dos cabos de energia supostamente furtados na EMEI 

Fortunato Ricci, localizada à rua Oriente, nº 333, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5069/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de monitoramento e 

fiscalização através de drones para denúncias de maus-tratos à animais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5072/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando conveniar-se com a 

Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Serviços de Saúde e Instituto 

Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes’ para divulgar em 

todos os CISEs, unidades de saúde pública e escolas públicas e particulares do 

município, a cartilha ‘Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com 

respeito.’. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5073/19. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando fiscalização quanto as 

condições das dependências da Creche Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5079/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando asfaltar trecho da rua Santo André, 

altura do nº 697. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5086/19. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção e 

revitalização da parada de ônibus Herculano de Freitas, no bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5090/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos 

para que sejam instaladas placas indicativas de estacionamento para 

motocicletas nos locais destinados para o estacionamento das mesmas. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5102/19 a 5110/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) ou um 

semáforo para pedestres na rua Mariano Pamplona, altura do número 114, 

bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações dos comércios do bairro Nova Gerty, realizando a "Operação Natal 

Seguro"; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações dos comércios do bairro Barcelona, realizando a "Operação Natal 

Seguro"; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações dos comércios do Centro, realizando a "Operação Natal Seguro"; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações dos 

comércios do bairro Boa Vista, realizando a "Operação Natal Seguro"; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações dos 

comércios do bairro Prosperidade, realizando a "Operação Natal Seguro"; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações dos 

comércios do bairro Fundação, realizando a "Operação Natal Seguro"; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações dos 

comércios do bairro Cerâmica, realizando a "Operação Natal Seguro"; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações dos 

comércios do bairro Santa Paula, realizando a "Operação Natal Seguro". “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5113/19 a 5116/19. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a criação do programa "Cuide de uma Praça"; a 

poda de árvore na rua Manoel Fernandes Lopes, nº 190, bairro Mauá; 

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

Olímpico; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes em todo bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5118/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando medidas para conter a infestação de escorpiões no bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5127/19. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as providências necessárias para que 

os clubes da cidade voltem a funcionar para os munícipes às terças-feiras e 

feriados. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5128/19. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reforma do ponto de 

ônibus existente na rua Augusto de Toledo, 1405, próximo do ConselhoTtutelar 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5130/19 a 

5132/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências 

para que sejam realizados estudos de viabilidade para a alteração de sentido do 

tráfego de veículos para mão única da rua Ivaí, rua Tibagi, rua Madeira, rua 

Arlindo Marchetti e rua Teffé, no bairro Santa Maria; providências no sentido 

de reinstalar os brinquedos e realizar serviços de jardinagem no parque da EMI 

Claudio Musumeci, localizada na rua Walter Figueira, 44, bairro Cerâmica; e 

que realize estudos emergenciais visando a instalação de semáforo, rotatória ou 

outro dispositivo que possa inibir o abuso de velocidade - lombofaixa, no 

cruzamento da rua Marechal Deodoro com a rua General Osório, no bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5133/19 a 5135/19. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize o recapeamento asfáltico 

na rua Rio Grande do Sul, no trecho que compreende a rua São Paulo e a rua 

Monte Alegre, bairro Santo Antônio; que realize o recapeamento asfáltico na 

rua São Paulo, no trecho que compreende a rua Amazonas e a rua Tiradentes, 

bairro Santa Paula; e que realize a repintura da vaga de estacionamento 

reservada à pessoa com deficiência, localizada na rua Rio de Janeiro, altura do 

número 60, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5136/19 a 5146/19. Eclerson Pio Mielo e Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: celeridade nas obras de revitalização geral no Centro 

Policlínico Gentil Rstom, localizado na avenida Tietê, 301 - bairro - Nova 

Gerty; verificar a possibilidade de incluir no programa "Praça da Família" a 
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praça Lucindo Cândido localizada no bairro Nova Gerty; para que instale 

containers para depósito de resíduos nas praças do bairro Mauá; para instalar 

containers para depósito de resíduos nas praças localizadas no bairro Nova 

Gerty; realizar poda e vistoria nas árvores das ruas do bairro Nova Gerty; 

estudos sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em toda a 

extensão das ruas do bairro Mauá, principalmente nas ruas: Dora, Domitila, 

avenida Guido Aliberti, João Rela, Manoel Fernandes Lopes, Ana Maria 

Martorelli, Liberdade, Constantino de Moura Batista, José Salustiano Santana, 

general stilac leal; estudos sobre a possibilidade de realizar recapeamento 

asfáltico em toda a extensão das ruas do bairro Nova Gerty, principalmente nas 

ruas: Juruá, Iguassu, Gurupi, Capivari, Pan, Frieda, dos Meninos, Marlene, 

Tocantins, Luísa, Busch, Ada, Lions Club e seu entorno; maior celeridade a fim 

de substituir a iluminação atual por lâmpadas de LED em todas as ruas do bairro 

Nova Gerty; mais celeridade a fim de substituir a iluminação atual por 

lâmpadas de LED em todas as ruas do bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e constantes em todas as ruas do bairro Nova 

Gerty; e realizar poda e vistoria nas árvores das ruas do bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5070/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Bombeiro Civil Senhor Anderson da Silva Jesus, pelos 

relevantes serviços prestados aos sulsancaetanenses, ministrando cursos de 

Primeiros Socorros, Acidentes Pessoais e Acidentes Domésticos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5071/19. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações à Drª Alessandra Masiukewycz, extensivo ao 

enfermeiro Iracildo Santos de Lima e demais funcionários do SOS Cidadão - 

156 de São Caetano do Sul, por terem, no dia 13 deste mês, nas dependências 

do TB 02-069, ministrado o curso avançado em Primeiros Socorros, Prevenção 

e Combate a Incêndios. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 5075/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva e outros. Moção de 

apoio à propositura formulada pelo Deputado Federal Alex Manente, através 

da proposta de emenda à Constituição - PEC nº 410, de 2018, que altera o inciso 

LVII do artigo 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. 5076/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao tiro de guerra 02-069 de São Caetano 
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do Sul, na pessoa do Comandante, Senhor Subtenente Alexandro Messias de 

Oliveira, extensivo a todos os demais oficiais e atiradores, pela realização em 

suas dependências, no dia 11 deste mês, do Curso Avançado em Primeiros 

Socorros, Prevenção e Combate a Incêndios. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5082/19. Magali Aparecida Selva Pinto e outros. 

Moção de apoio à permanência do FUNDEB - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica, na pessoa do Excelentíssimo Senhor 

Ministro da Educação Abraham Weintraub. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5084/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos 

Melaine Stefany F. Vicente, Beatriz Fernandes Rodrigues, Giovanna Santos, 

Luigi C. Martins, Stefanie Gattini, Julia Pegoraro Garcia, Gabriella Sturki 

Ramos, Vitor Lima Rocha e Giulia Borin e sua Professora Luciana de Cássia 

Pereira, e à Diretora Maibert Brogliato da EME Prof. Alcina Dantas Feijão, 

pelas premiações no I Fórum de Patrimônio Jovem - Espanha-Brasil. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5085/19. Jander 

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

Voto de Congratulações à Richard Adler Cheles - fotógrafo, pelas premiações 

no 7º prêmio ABC da comunicação, e 1º Prêmio de Fornecedores 

Especializados do ABC, ocorrida no dia 13 de setembro deste ano, onde 

recebeu 5 premiações, sendo 2 de Ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5087/19. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São 

Paulo - SCS, visando a limpeza do terreno localizado na rua Barros com a rua 

Padre Manoel da Nóbrega, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5088/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações à Comunidade Somos Nós, por ter completado, no dia 17 do 

corrente mês, dois anos de sua fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5091/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Padre Antônio Becker Ferreira, pelos 14 (quatorze) anos de 

sua ordenação sacerdotal, alcançados no último dia 14 de novembro. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5095/19. Marcel Franco 

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

Congratulações ao Prefeito Senhor José Auricchio Junior e ao Secretário 

Municipal de Segurança, Senhor Jorge Martins Salgado, pela aquisição de 232 

( duzentos e trinta e dois ) coletes a prova de balas para a Guarda Civil 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5096/19. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas ao reforço no policiamento, 

na realização da "Operação Natal Seguro", nas imediações dos comércios do 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5097/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas ao reforço no 

policiamento, na realização da "Operação Natal Seguro", nas imediações dos 

comércios do bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5098/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

reforço no policiamento, na realização da "Operação Natal Seguro", nas 

imediações dos comércios do bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5099/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas com vistas ao reforço no policiamento, na realização da 

"Operação Natal Seguro", nas imediações dos comércios do bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5100/19. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas ao reforço no policiamento, 

na realização da "Operação Natal Seguro", nas imediações dos comércios do 

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

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

5101/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas ao reforço no 

policiamento, na realização da "Operação Natal Seguro", nas imediações dos 

comércios do bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5111/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes 
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em todo bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5112/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

em todo bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 5117/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos policiais civis, agente 

Raphael Fazzio Ferreira e agente Renato Alves Camilo, da equipe GOE Bravo 

5, da Seccional de São Bernardo do Campo, pelo pronto atendimento ao 

chamado do povo de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5119/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas e constantes no perímetro que compreende a avenida Tietê e 

rua Capivari, em toda a extensão destas vias, no bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5120/19. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas rua Bras Cubas, 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. 5121/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de 

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

Samuel Massei, localizada á rua Giovani Perucchi, 190, bairro Oswaldo Cruz, 

nos horários a seguir: segunda à quinta feira, 7h, 12h20, 13h e 17h30 e às sextas 

feiras, 7h, 10h40, 12h20, 13h e 17h30. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5123/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Moção 

de apoio ao Excelentíssimo deputado federal - SP, Senhor alex manente, pela 

proposta de emenda à Constituição - PEC nº 410/2018 da prisão em 2ª instância, 

que, se aprovada, contribuirá significativamente para o combate à corrupção e 

à impunidade em nosso país. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5124/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações às atletas 

Milena Titoneli e Rafaela Araújo que conquistaram Ouro, e à atleta Raiany 

Fidelis que conquistou prata, no campeonato open de Xian de Taekwondo, 

realizado na China, na madrugada de domingo (10), extensivo à Comissão 

Técnica, à Prefeitura de São Caetano do Sul e à Secretaria Municipal de 
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Esporte, Lazer e Juventude. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5125/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos atletas de São Caetano que 

ganharam medalhas no campeonato mundial de atletismo paralímpico em 

Dubai, o evento aconteceu, nos Emirados Árabes, de 7 a 15 de novembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5126/19. 

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

de Voto de Congratulações aos atletas e à Comissão Técnica do time principal 

do A.D São Caetano, pela conquista da Copa Paulista de 2019 que assegura 

vaga para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5129/19. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações pelos 18 anos de apostolado do Apóstolo Renê Terra Nova. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4970/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor 

Prefeito Municipal, visando informações referentes aos aditivos contratuais de 

obras e reformas efetuados nos próprios municipais, com base na prestação de 

contas na Câmara Municipal, na data do último dia 04. Colocado em discussão, 

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

votação, faz uso da palavra o Vereador 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”. “Publique-se.” Processo nº. 5089/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em 

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

Domingos Martorelli. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5092/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Liliam Martins de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5093/19. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Raimundo Francisco dos 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5094/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 
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de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Norberto Rafael Negrão. 

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, comunica ao Plenário que, em 

cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, 

fará uso da palavra, em nome do Legislativo, a Vereadora Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira, a fim de saudar a data de “Vinte de Novembro”, 

comemorativa ao “Dia Nacional da Consciência Negra”. E assim é procedido. 

O Sr. Presidente solicita e o Vereador Edison Roberto Parra assume a 

presidência da Mesa. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

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

Campanella Junior, César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. O Vereador Eclerson 

Pio Mielo, reassume a presidência da Mesa e que procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Edison 

Roberto Parra. O Sr. Presidente faz um comunicado ao plenário que se 

encontram presentes as Promotoras Legais Populares de São Caetano do Sul. 

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 4882/19. Prefeitura 

Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto 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 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item - II Processo nº 4883/19. Prefeitura Municipal. 2ª 

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 2º Turno”. “Publique-se.” Item - III Processo 

nº 4959/19. Prefeitura Municipal. 2ª 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 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. 

Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item - 

IV Processo nº 4834/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a concessão de benefícios para os pagamentos 

de débitos, constituídos até o exercício de 2018, de anuidades escolares da 

Universidade Municipal 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, faz uso da 

palavra o Vereador César Rogério Oliva. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Edison Roberto Parra. Item - V 

Processo nº 8283/17. 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, o ‘Dia de Conscientização e 

Prevenção da Paramiloidose – PAF (Polineuropatia Amiloidótica Familiar)’ 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, fazem uso da 

palavra os vereadores: Ubiratan Ribeiro Figueiredo, Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva, Anacleto Campanella Junior e Carlos Humberto Seraphim. 

Item - VI Processo nº 0598/18. 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 o uso prioritário de 

piscinas e outros equipamentos dos clubes recreativos e esportivos, no âmbito 

do Município de São Caetano do Sul, pelas pessoas com deficiência e dá outras 

providências”. 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 - VII Processo nº 3128/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o 

artigo 1º da Lei nº 4.432, de 26 de setembro de 2006, que dispõe sobre a criação 

da Semana de Prevenção ao Traço e Anemia Falciforme no Município 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. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item - 

VIII Processo nº 3652/18. Getúlio de Carvalho Filho. Discussão e Votação 
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Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui a concessão de meia 

entrada, nos locais que especifica, aos munícipes em tratamento contra o câncer 

utilizando radioterapia e quimioterapia, 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. Colocado em votação, fica 

“Aprovado o Parecer, com votos contrários dos vereadores: César Rogério 

Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se.” Item - IX Processo nº 1208/19. Sidnei 

Bezerra da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a obrigatoriedade da afixação do comprovante de capacitação profissional de 

tosador e banhista nos ‘pet shops’ e estabelecimentos congêneres, situados no 

Município 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 

os vereadores Sidnei Bezerra da Silva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item - X Processo nº 1222/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a redação da ementa e do art. 1º da Lei nº 4.195, de 18 de fevereiro de 

2004, que ‘Institui no Calendário Oficial do Município, o Dia do Arquiteto e 

do Engenheiro 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”. O Sr. 

Presidente faz comunicados relevantes ao Plenário. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas 

e trinta e um minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Srs. Vereadores 

a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 25ª Sessão 

Extraordinária que será realizada logo a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, 

que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro 

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