ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS VINTE E SEIS
DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Às dezessete horas e conquenta e cinco 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. A Ata da
36ª Sessão Ordinária e da 14ª Sessão Solene são “Aprovadas”. Em seguida,
o Sr. Presidente, informa que se encontra na pauta da Ordem do Dia, o
processo legislativo referente à peça orçamentária de 2020, nos termos do
Artigo 191, do Regimento Interno e, por conta disto, o Expediente ficará
reduzido para 30 (trinta) minutos. 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 encaminhando cópia do Decreto n nº 11.481, de 11/11/19.
“Ciente”. Processo nº. 5151/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor
Prefeito encaminhando cópia do Decreto n nº 11.480, de 08/11/19. “Ciente”.
Processo nº. 5197/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a Lei
nº 5.042 de 24 de novembro de 2011, que institui sistema de sorteio de prêmios
para estimular o pagamento em dia do IPTU - Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5198/19.
Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera dispositivos das leis
municipais nº 2.454, de 17 de outubro de 1977, nº 3.347, de 21 de janeiro de
1994, nº 5.258, de 10 de dezembro de 2014, nº 5.562, de 28 de setembro de
2017 e Lei Municipal nº 3.944, de 06 de dezembro de 2000 e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 5150/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação, pelo Poder
Executivo do município de São Caetano do Sul, de apólice de seguro para
ressarcimento a munícipes, nos casos em que seus veículos automotores sejam
objeto de furto ou dano, quando estacionados no sistema rotativo 'Zona Azul',
e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5217/19. Marcos Sergio Gonçalves
hae
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Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de avisos em recintos
coletivos fechados sobre os malefícios causados pelo uso dos cigarros
eletrônicos, no âmbito do município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 5147/19
e 5148/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
revitalização da praça João Caparroz Ruiz, bairro Nova Gerty; e a reiteração
de nossa indicação de nº 3207/2018, para a reforma e revitalização da quadra
de futebol na rua Rio de Janeiro, praça Salvador Quero Lopes, bairro Oswaldo
Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5149/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a
fiscalização e a instalação de placas proibindo o estacionamento de veículos
na rua Marina esquina com alameda São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 5152/19 a 5179/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a
migração de contribuintes que optaram pela adesão às leis 5.589 de 07/12/17
e 5.654 de 12/07/18, à esta nova Lei. E medidas compensatórias visando a
exclusão ou alteração especificamente, nos itens relacionados ao FUMURB
ao FMHIS que determinam apuração de valores a serem recolhidos com base
de cálculo sobre a área total construída e não somente sobre a área a ser
conservada dos respectivos imóveis; a repintura da sinalização da faixa de
pedestre na rua Espírito Santo, em frente ao n° 16, bairro Santo Antônio; a
repintura da sinalização horizontal "faixa amarela " para estacionamento na
rua Espírito Santo, em frente ao n° 107, bairro Santo Antônio; a repintura da
faixa de "carga e descarga" na rua Espírito Santo, em frente ao n° 511, bairro
Santo Antônio; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Rui Barbosa,
bairro Santo Antônio; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Itápolis,
bairro Olímpico; a remoção do veículo abandonado na rua Maranguá, em
frente ao n° 315, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras em toda extensão
da rua das Bandeiras, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Nove
de Julho, em frente ao n° 158, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na
rua Nove de Julho, altura do n° 48, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore
na rua Picuí, em frente ao n° 175, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras em
toda extensão da rua Mogi Guassu, bairro Olímpico; a remoção do veículo
abandonado na rua Tupiniquins, em frente ao nº 53, bairro Olímpico; a
instalação de lixeiras na rua General Osório, do n° 700 ao n° 921, bairro
Olímpico; a revitalização do meio fio na rua Ribeiro de Barros, em frente ao
n° 221, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Ribeiro de Barros, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Luís
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Fiorotti, em frente ao n° 97, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Luís Fiorotti, bairro Olímpico; a reposição dos tachões na
confluência entre a rua Luís Fiorotti e a rua João Migliani, bairro Olímpico; o
recapeamento asfáltico na rua Luís Fiorotti, altura do n° 340 ao n° 450, bairro
Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Pelegrino Bernardo, em frente ao
n° 257, bairro Olímpico; a instalação de uma lombofaixa, bem como a
adequação da sinalização vertical de trânsito na rua Pelegrino Bernardo, altura
do n° 250, bairro Olímpico; a repintura da faixa "embarque e desembarque"
em frente a entrada do Hospital Infantil Márcia Braido, bairro Olímpico; a
poda da copa da árvore na rua Conselheiro Lafayette, em frente ao n° 322,
bairro Barcelona; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua
Conselheiro Lafayette, em frente ao n° 369, bairro Barcelona; o recapeamento
asfáltico na faixa de pedestres da rua Solimões, altura do n° 384, bairro
Barcelona; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Solimões, bairro
Barcelona; e o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Ada, bairro
Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5185/19. Anacleto
Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua
Bandeirantes, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
5186/19 e 5187/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto
de um buraco na rua Boa Vista, altura do numeral 200, bairro Boa Vista; e a
aferição do tempo de abertura e fechamento do semáforo, localizado na
congruência das ruas Rafael Correa Sampaio e Oswaldo Cruz. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 5188/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando aumentar o tempo do
semáforo para pedestres na avenida Guido Aliberti com estrada das Lágrimas,
Vila São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5190/19 a 5193/19.
Eclerson Pio Mielo E Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a completa revitalização do Centro Integrado de Saúde e Educação
da Terceira Idade (CISE) Francisco Coriolano de Souza e estender os dias de
funcionamento também aos finais de semana; manutenção geral na EMEI
Profª Inês dos Ramos; manutenção geral na EME Profª Alcina Dantas Feijão;
e mudar de local a lombada localizada em frente ao portão da EMEI Octávio
Tegão, rua José Salustiano Santana - bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 5196/19. Eclerson Pio Mielo e Maurício Fernandes da
Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas constantes em todas as ruas do
bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5201/19. Sueli Aparecida
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Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a instalação de um bebedouro na praça Salvador Quero Lopes,
bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5204/19. Caio
Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a criação de um programa denominado "Calçada segura e
acessível para todos" no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
5206/19 e 5207/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
instalação de assentos e a construção de cobertura no ponto de parada de
ônibus instalado na rua Perrella, altura do número 377, no bairro Fundação; e
a instalação de dispositivo que possa inibir o abuso de velocidade, como a
lombofaixa, no cruzamento entre a rua Piauí e a avenida Dr. Augusto de
Toledo, no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
5208/19 a 5212/19. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
para que seja incluída no sistema de cestas básicas oferecidas pela prefeitura,
a cesta básica balanceada, direcionada aos diabéticos e obesos; recapeamento
asfáltico nas ruas Ângelo Ferro, Raimundo Maffei e Okinawa; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Oswaldo Cruz;
que seja revitalizada a Creche Oswaldo Cruz, no período de férias escolares;
e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro
Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5215/19 e 5216/19.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de
equipamentos semafóricos com funcionamento à base de energia solar no
âmbito do município; e a criação do fundo municipal de meio ambiente. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 5222/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos e tratativas para a
disponibilização de uma vaga de estacionamento reservada para pessoas com
deficiência, na rua Pasteur, altura da rua Bell Aliance, Jardim São Caetano.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5223/19. Eduardo José Vidoski.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção da praça
Salvador Queiroz Lopes, localizada na rua Rio de Janeiro, altura do número
941, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5225/19 e
5226/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas e constantes, nas imediações do campus da
USCS, localizado na rua Santo Antônio, com atenção especial ao ponto de
ônibus, a passagem de pedestres na lateral à praça Baden Powell, as
imediações da estação rodoferroviária localizada no terminal Nicolau Delic hae
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Centro; e criar espaço a ser destinado para estacionamento de bicicletas no
Terminal Rodoviário Nicolau Delic. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
5180/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de
ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na
fiação na rua Espírito Santo, em frente ao n° 57, bairro Santo Antônio.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5181/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à
empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na
rua Espírito Santo, em frente ao n° 310, bairro Santo Antônio. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5189/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à GCM Patricia Cândido, pela premiação
da medalha de Ouro recebida no México, na modalidade Levantamento de
Peso nos Jogos Latino Americanos de Policiais e Bombeiros categoria até 84
kg, ocorrido dia 19 de novembro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5194/19. Eclerson Pio Mielo e Maurício
Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do
bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 5195/19. Eclerson Pio Mielo e Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro Mauá. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5199/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações para o Conselho Municipal da Comunidade
Negra de São Caetano do Sul (CONESCS) e às secretarias municipais de
Assistência e Inclusão Social (SEAIS) e de Cultura (SECULT), pela
organização e realização da 2ª edição da Afro Sanca realizada nos dias 23 e
24 do corrente mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 5200/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Grupo
de Capoeira Menino Chorou, pela promoção do 24º encontro de capoeira
realizado no Lions Santa Paula em 23 deste mês. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5205/19. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo - SCS, visando a remoção imediata dos fios
inutilizados que encontram-se amontoados nos postes de eletricidade, bem
como estudos para a implantação de fiação subterrânea (sistemas de
aterramento de fios elétricos) no município. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5213/19. Francisco de Macedo Bento.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas em todo o bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5214/19. Francisco de Macedo
Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas em todo o bairro Nova Gerty. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5218/19. Maurício Fernandes da
Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas na rua Iguassu, no bairro Nova Gerty. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5219/19. Maurício Fernandes da
Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Tocantins, no bairro Nova
Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5220/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à GCM Patrícia Cândido, medalhista de
ouro nos jogos Latino Americanos de Policiais e Bombeiros, realizado no
México, na categoria de levantamento de peso. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5221/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações aos paratletas sulsancaetanenses Raissa Rocha Machado,
Gabriela Mendonça Ferreira, João Victor Teixeira de Souza Silva e Julio
César Agripino dos Santos, medalhistas no IX Campeonato Mundial de
Atletismo Paralímpico, realizado em Dubai, nos Emirados Árabes. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5227/19. Eclerson Pio
Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas nas imediações da rua Santo Antônio, com atenção
da passagem de pedestres na lateral à praça Baden Powell, e nas imediações
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da estação rodoferroviária, localizada no Terminal Nicolau Delic - Centro.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5224/19.
Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Alexandre Ely
Martins. 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. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Anacleto
Campanella Junior. O Presidente solicita e o Vereador Olyntho Sequalini
Voltarelli assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal
alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Caio
Eduardo Kin Jesus Funaki, Eclerson Pio Mielo, Marcos Sergio Gonçalves
Fontes, Sidnei Bezerra da Silva 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 2º Secretário, Marcel Franco Munhoz,
procede a leitura da Ordem do Dia. Item Único - Processo Nº 4881/19.
Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Estima
a Receita e fixa a Despesa do Município de São Caetano do Sul para o
exercício de 2020.”. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o vereador Jander
Cavalcanti de Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da
Mesa. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. O Sr. Presidente
comunica ao Plenário que a Comissão de Finanças e Orçamento aguardará
pelo recebimento de emendas a este Projeto de Lei, durante 02 (dois) dias,
devendo as mesmas serem apresentadas ao Presidente da referida comissão
até a próxima quinta-feira, desta semana, as 18h00. O Sr. Presidente faz
comunicados relevantes ao Plenário. Esgotados os motivos que nortearam a
presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e cinquenta e
quanto 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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