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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 8 (OITO) DIAS DO 

MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE. 

 

Às dezessete horas e cinquenta 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 

21ª Sessão Ordinária e o 1º Ato Solene são “Aprovados”. A seguir, passa a 

palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 

1071/05. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Reitor da 

USCS, encaminhando cópia do aditivo de prorrogação de prazo ao termo de 

acordo, entre aquela autarquia e o banco Santander do Brasil S/A, para 

concessão de operações de empréstimos/financiamentos com consignação em 

folha de pagamento dos servidores da USCS. “Ciente”. Processo nº. 0560/97. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.169, de 20/07/17. “Ciente”. Processo nº. 1882/03. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.171, de 25/07/17. “Ciente”. Processo nº. 0863/06. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.174, de 26/07/17. “Ciente”. Processo nº. 0606/17. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia dos Decretos: nº 11.170, de 24/07/17; nº 11.172, de 25/07/17; e nº 

11.173, de 26/07/17. “Ciente”. Processo nº. 4704/17. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "altera a redação do inciso iv do art. 2º da Lei nº 5.514, de 

18 de maio de 2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos 

servidores que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4705/17. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "acrescenta § 3º ao art. 7º da Lei nº 

5.301, de 20 de maio de 2015, que regulamenta a concessão de bolsa de estudo 

pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 4605/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"institui a 'Semana de Combate e Conscientização sobre a Síndrome de 

Burnout' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e 
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de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4606/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"altera a ementa e o artigo 1º da Lei n° 3.640 de 12 de março de 1998, que 

institui a Semana Municipal do Aleitamento Materno e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4607/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "dispõe sobre a obrigatoriedade às agências bancárias 

estabelecidas no município de São Caetano do Sul, de afixarem informativos 

em suas dependências, informando que possuem empregados habilitados na 

linguagem brasileira de sinais - LIBRAS.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4690/17. 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, 

o "Junho Verde" e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4692/17. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Conscientização sobre a 

Neuralgia do Trigêmeo' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4696/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "institui o programa 'Doe Uma 

Câmera' nas instituições de ensino municipal de São Caetano do Sul.". “Às 

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

nº. 4697/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "dispõe 

sobre o controle da qualidade do ar, no raio 1 (um) quilômetro, pelas empresas 

que armazenam gases nocivos à saúde pública e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4699/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "dispõe sobre a criação 

da campanha de Conscientização sobre as Consequências da Utilização de 

Cigarro Eletrônico e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4700/17. Eduardo José 

Vidoski. Projeto de Lei que "acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 

4.479, de 21 de março de 2007, que institui a 'Semana de Valorização da 

Responsabilidade Social Empresarial', no município de São Caetano do Sul e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4709/17. Mesa Diretora. Projeto de 

Lei que "dispõe sobre a recomposição monetária da tabela de vencimentos dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de São Caetano do Sul em geral, 

ativos, inativos e em disponibilidade; reajusta a Tabela de Vencimentos dos 

Servidores Estatutários e Celetistas admitidos por concurso público, na forma 

que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4694/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes e outros. Moção de Repúdio ao Excelentíssimo Senhor 

presidente da República Bolivariana da Venezuela, Senhor Nicolás Maduro, 

a qual se repudia o ato ditatorial de mandar prender e calar cidadãos 

venezuelanos pelo fato dos mesmos expressarem sua opinião concernente a 

administração federal. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 

4555/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de uma faixa de travessia de pedestres, na rua Justino 

Paixão, confluência com a estrada das Lágrimas, bem como outra na 

bifurcação das ruas Pasteur e Justino Paixão, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4556/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento do trecho entre as ruas 

Casemiro de Abreu, rua João Morseli e rua Major Carlos Del Prete, Park 

Shopping São Caetano, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4557/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e outros. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre instituir o Programa de Sustentabilidade Ambiental 

na Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4560/17 

e 4561/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revisão e 

adequação do posicionamento da placa de sinalização na rua Piratininga, 677, 

bairro Santa Paula; e a repintura da sinalização horizontal de trânsito da faixa 

de pedestre e da palavra "pare" localizada na rua Afonso Pena, esquina com 

rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4562/17 a 4564/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da árvore, que está prejudicando a iluminação 

pública, na esquina da rua Manoel Coelho com a avenida Goiás, bairro Santo 

Antônio; evitar o trânsito excessivo na confluência da rua Silvia com a rua 

Pelegrino Bernardo, desembocando na avenida Kennedy, principalmente no 

horário de pico; e a substituição de lâmpadas tradicionais pelas de LED, na 

avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4566/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a remoção de automóvel, que 

encontra-se abandonado na rua Dep. Emílio Carlos, ao lado do muro do São 

Caetano Esporte Clube, esquina com rua Ceará, conforme foto anexa, fazendo 

cumprir a Lei nº 5.263, de 04 de março de 2015, no capítulo ii e artigos 

seguintes, de autoria da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4569/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a afixação de 
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informativos nos terminais de ônibus sobre a proibição de fumar, tudo em 

obediência a Lei federal nº 12.546/2011. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4570/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a retirada do cimento ao redor da árvore 

localizada na rua Votorantim, 295, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4572/17 a 4576/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização da área do espaço pet do parque Catarina Scarpano D’Agostini, 

com recuperação da grama, eliminação das poças de lama, instalação de cercas 

de segurança no palco (pequena arquibancada de tijolos - foto anexa), de 

estrutura que abrigue pequena lanchonete para servir os donos de pets que 

frequentam o local, e mecanismo eficaz de recirculação e filtração da água do 

lago; o conserto da tampa da boca de lobo (bueiro) da calçada do lado oposto 

ao numeral 770 da alameda Araguaia, bairro Santa Maria; a fiscalização de 

estacionamento irregular de caminhões, no período das 22:00h às 07:30h, na 

alameda Araguaia, 770, bairro Santa Maria; a fiscalização de barulho no 

período do repouso noturno protagonizado por depósito de produtos de rede 

de supermercados fundada em São Caetano do Sul, com endereço na alameda 

Araguaia, altura do numeral 771, bairro Santa Maria; e efetiva resolução dos 

problemas com som alto do bar/karaokê/casa de shows Espetinhos Bambu na 

rua Marlene, 10, Vila Gerty, denunciado sob os nº de protocolos 

20170522125611000000 de 22/05/2017, 20170410131055000000 de 

10/04/2017, 20170313114027000000 de 13/03/2017 e 

20170220120934000000 de 20/02/2017. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4577/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando sinalização adequada para faixa exclusiva de 

conversão, de quem desce pela estrada das Lágrimas para entrar na rua Justino 

Paixão, em frente ao fórum de São Caetano do Sul, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4578/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas especialmente nos arredores da UBS Nair 

Spina Benedicts rua Oswaldo Cruz, 1153, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4580/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando alterar no Decreto nº 10.835/2015, o 

beneficiário do "cartão inteligente tipo passe escolar" art. 24, acrescentando a 

alínea d, com o seguinte teor: "estudante matriculado em curso técnico e/ou 

curso livre ofertados pela municipalidade". “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 4581/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a revisão e melhoria da iluminação da pista de 

caminhada/ciclofaixa em toda a extensão da avenida Presidente Kennedy, em 
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específico na altura do nº 2300, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4582/17 a 4597/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da Creche Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da E. M. de 

Informática Profª Neusa M. Nunes Branco, no bairro S. Antônio; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da Creche Zilda 

Natel, no bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da Escola Municipal de Idiomas Paulo Sergio 

Fiorotti, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da Fundação Municipal Anne Sullivan, bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da creche Lar Samaritano, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da escola estadual Profª Yolanda 

Ascêncio, no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da escola estadual Maria Trujilo Torloni, no bairro 

São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da escola estadual Maria Conceição Moura Branco, no bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da escola estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, no bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas as 

imediações da escola estadual Coronel Bonifácio de Carvalho, no bairro Santa 

Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da escola estadual Laura Lopes, no bairro Prosperidade; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da escola estadual Prof. 

Edgar Alves da Cunha, no bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da escola estadual profº alfredo 

burkart, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da escola estadual Profª Joana Motta, no bairro 

Cerâmica; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da escola estadual Padre Alexandre Grigolli, no bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4602/17 a 4604/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma unidade do 

GRAACC, no município de São Caetano do Sul; a implantação de área de 

lazer no bairro Fundação; e a realização de estudos e tratativas visando a 

implantação de área de lazer no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4609/17 e 4610/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 
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providências no sentido de realizar estudos para combater a infestação de 

cupins e outros parasitas que estão comprometendo a estrutura da árvore 

localizada na rua Américo Brasiliense, 160, bairro Santa Paula; e realizar a 

poda dos galhos da árvore localizada na avenida Goiás, 1288, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4616/17 a 4633/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Antônia Tonucci, bairro Olímpico; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos e 

noturno, nas imediações da rua Antônio Caparroz Canovas, bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos 

períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Araçatuba, bairro 

Olímpico; a instalação de placa de sinalização com os dizeres "proibido jogar 

lixo neste local", na praça José Rosendo dos Santos, bairro Santa Maria; a 

instalação de câmera de monitoramento segurança na praça José Rosendo dos 

Santos, bairro Santa Maria; a revitalização no parque Cidade das Crianças, 

alameda Conde de Porto Alegre, 860, bairro Santa Maria; a instalação de um 

bueiro na avenida Goiás, com a rua Silvio de Aguirre, bairro Barcelona; 

instalação de rede de proteção na quadra de futebol localizada viaduto da 

Independência, bairro Fundação; a poda de árvore na rua Conselheiro 

Lafayette, 329, bairro Santa Paula; alteração para via de mão única (para 

somente descer), na rua Castro Alves, bairro Cerâmica; limpeza do bueiro 

localizado na rua Xavantes, altura do número 60, bairro Olímpico; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertinos e noturno, nas imediações da rua Ângelo Lodi, bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos 

períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Ângelo Aladino 

Grecchi, bairro Olímpico; o recapeamento do asfalto na rua Votorantim, altura 

do número 300, bairro Barcelona; transferir as faixas amarelas que estão em 

frente as garagens da rua dos Castores, bairro Mauá; criar uma entrada e saída 

do estacionamento para veículos dos frequentadores do caps pela rua Juruá, 

bairro Mauá; rebaixamento de guia rua Perrella, com a rua Doutor Rodrigues 

Alves, bairro Fundação; e a instalação de faixa amarela em frente a garagem, 

da rua Conselheiro Lafayette, 1024, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4634/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de placas orientativas de 

"proibido fumar", no seguinte endereço: rua Serafim Constantino, s/n, 

Terminal Rodoviário Nicolau Delic, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 4635/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando que na eventualidade da vaga de idoso encontrar-se ocupada, que 

seja permitido o estacionamento do condutor portador do cartão de idoso, na 

vaga mais próxima, sem a obrigação do pagamento da Zona Azul, no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4636/17 a 4639/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

de sinalização de trânsito "proibido estacionar ônibus e caminhão", defronte 

ao número 1055 da avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Cerâmica; a 

correção e manutenção do passeio público (calçada), na praça Comendador 

Ermelino Matarazzo, bairro Fundação; a execução de reparos e manutenção 

das bocas de lobo situadas na alameda João Galego, bairro Santa Maria; e a 

reforma das valetas localizada no cruzamento das ruas São Paulo e José 

Benedetti, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4640/17 

a 4654/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a disponibilização de 

mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no bairro Barcelona; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no 

bairro Boa Vista; a disponibilização de mais vagas de estacionamento 

reservadas para idosos, no Centro; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento reservadas para idosos, no bairro Cerâmica; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no 

bairro Fundação; a disponibilização de mais vagas de estacionamento 

reservadas para idosos, no bairro Jardim São Caetano; a disponibilização de 

mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no bairro Olímpico; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no 

bairro Nova Gerty; a disponibilização de mais vagas de estacionamento 

reservadas para idosos, no bairro Mauá; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento reservadas para idosos, no bairro Oswaldo Cruz; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no 

bairro Prosperidade; a realização de estudos e tratativas para a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no 

bairro Santa Maria; a realização de estudos e tratativas para a disponibilização 

de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no bairro Santa 

Paula; a realização de estudos e tratativas para a disponibilização de mais 

vagas de estacionamento reservadas para idosos, no bairro Santo Antônio; e a 

realização de estudos e tratativas para a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento reservadas para idosos, no bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4656/17 e 4657/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que seja realizada a tapagem do buraco no leito carroçável, 
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situado na rua Rio de Janeiro, 409, bairro Oswaldo Cruz; e que seja realizada 

a tapagem do buraco no leito carroçável, situado no cruzamento das ruas 

Pelegrino Bernardo e Ângelo Lodi, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4658/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a vedação dos bueiros localizados na rua Tibagi, 

próximo ao teatro Paulo Machado de Carvalho, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4659/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o plantio de uma árvore 

e adequação da calçada da alameda Cassaquera, 864, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4661/17 a 4676/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, no bairro 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da escola municipal de ensino Alcina Dantas Feijão, no bairro 

Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da EMEF 28 de Julho, no bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da escola municipal de ensino 

profº Vicente Bastos, no bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Profª Eda Montoanelli, 

no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEF Profº Rosalvito Cobra, no bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEF Profº Décio Machado Gaia, no bairro Boa Vista; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEF Padre Luiz Capra, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Oswaldo Samuel 

Massei, no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEF Leandro Klein, no bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEF Laura Lopes, no bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Elvira Paolilo Braido, 

no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, no 

bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, no bairro Santo 

Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, no bairro Mauá; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEF Anacleto Camapanella, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 4681/17 a 4689/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de um semáforo no cruzamento da 

alameda Cassaquera com a rua Lomas Valentinas; a instalação de lixeira em 

frente à extinta empresa scorpions, rua Platina, bairro Prosperidade; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic; a recolocação dos redutores de velocidade rua 

Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria; estudos criteriosos para a 

construção de uma boca de lobo, em caráter de urgência, na rua Major Carlos 

Del Prete, 297, Centro; remoção de dois automóveis que encontram-se 

abandonados na rua Ângelo Ferro no quarteirão entre a rua Manoel Augusto 

Ferreirinha e rua Lourdes, conforme foto anexa, fazendo cumprir a Lei nº 

5.263 de 04 de março de 2015; estudos criteriosos para transformar em mão 

única e instalação de placas de sinalização "proibido estacionar", na rua São 

Bernardo, bairro Boa Vista; estudos criteriosos para instalação de um 

semáforo de três fases no entroncamento da avenida Presidente Kennedy com 

a rua Arlindo Marcheti; e a remoção de dois automóveis que se encontram 

abandonados na rua Ada, no quarteirão entre a rua Silvia e rua Lourdes, 

conforme foto anexa, fazendo cumprir a Lei nº 5.263 de 04 de março de 2015. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4691/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que seja 

retirado lixo e entulhos e a colocação de placa com o seguinte dizer: "proibido 

jogar lixo neste local, os infratores serão punidos de acordo com a Lei 

Municipal nº 654/1957", na rua Eduardo Prado, altura do número 293, bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4698/17. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de 

"lombo faixa" para a contenção de velocidade na rua Amazonas, 2298, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4701/17 e 4702/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a demarcação de solo "devagar", 

ou a instalação de placa alertando: "cruze com cuidado" ou ainda, outra 

medida cabível, na rua Senador Vergueiro, confluência com a rua Alagoas; e 

a manutenção do bueiro, situado na rua Amazonas, próximo ao número 908, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4706/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a probabilidade de revisão, manutenção e substituição do poste de iluminação 

localizado na rua Marlene, defronte ao número 632, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4710/17 a 4724/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a disponibilização de mais vagas de 
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estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro Barcelona; 

a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas 

com deficiência, no bairro Boa Vista; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no Centro; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas 

com deficiência, no bairro Cerâmica; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro Fundação; 

a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas 

com deficiência, no bairro Jardim São Caetano; a realização de estudos e 

tratativas para a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas 

para pessoas com deficiência, no bairro Mauá; a realização de estudos e 

tratativas para a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas 

para pessoas com deficiência, no bairro Nova Gerty; a realização de estudos e 

tratativas para a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas 

para pessoas com deficiência, no bairro Olímpico; a realização de estudos e 

tratativas para a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas 

para pessoas com deficiência, no bairro Oswaldo Cruz; a realização de estudos 

e tratativas para a disponibilização de mais vagas de estacionamento 

reservadas para pessoas com deficiência, no bairro Prosperidade; a realização 

de estudos e tratativas para a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro Santa 

Maria; a realização de estudos e tratativas para a disponibilização de mais 

vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro 

Santa Paula; a realização de estudos e tratativas para a disponibilização de 

mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no 

bairro São José; e a realização de estudos e tratativas para a disponibilização 

de mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4729/17 a 

4732/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: à possibilidade 

realizar a limpeza e a revitalização da praça Manoel Cantero de La Rosa, 

localizada entre a avenida Lions Club, e avenida Tietê, bairro Nova Gerty; 

que seja mantido piscante no período noturno, o farol localizado na rua 

Henrique Dias esquina com a rua Humaitá; à possibilidade de contratar mais 

médicos para atuar na UBS Dolores Massei, principalmente pediatras e clínico 

geral; e a possibilidade de sugerir as empresas que contratam motoboys incluir 

a tipagem sanguínea e o fator Rh no uniforme e capacete desses profissionais. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4565/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, ao Professor 
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armando pereira e alunos, pela iniciativa do projeto de reciclagem de resíduos 

eletroeletrônicos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4568/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando afixar nos 

terminais de parada de ônibus aviso de proibido fumar em obediência à Lei 

federal 12546/2011. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4571/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao 

jornalista e memorialista Ademir Medici, pelo resgate da memória da 

Cerâmica São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 4579/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas especialmente na UBS nair spina e arredores da rua 

Oswaldo Cruz, 1153, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4598/17. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 

setenta anos de vida do Pastor Eudes Barbosa Cavalcante, pastor da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém - Sede do setor 107 de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4600/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a instalação de uma 

unidade do GRAACC, na região, notadamente no 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. 4611/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos 

vespertinos e noturno, nas imediações da rua Antônio Caparroz Canovas, 

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

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

nº. 4612/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

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

períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Ângelo Lodi, bairro 

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

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

4613/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 
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ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos 

períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Antônia Tonucci, bairro 

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

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

4614/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

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

períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Araçatuba, bairro 

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

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

4615/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

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

períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Ângelo Aladino 

Grecchi, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4660/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para com o artista 

José Hércules Silva, por sua marcante atuação no teatro Paulo Machado de 

Carvalho, bem como por toda sua trajetória artística, pelos seus 70 anos de 

idade completos em 2017, e por ser um dos moradores mais ilustres do bairro 

Prosperidade por mais de 50 anos. 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 autor, Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Processo nº. 4677/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas nas imediações das escolas Coronel Bonifácio de Carvalho 

e Dom Benedito Alves de Souza, no bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4678/17. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas nas imediações das escolas Padre Alexandre 

Grigoli, profº Alfredo Burkart, Arquiteto Oscar Niemeyer, Leandro Klein, 

Padre Luiz Capra e Escola Municipal de Idiomas Paulo Sergio Fiorotti, todas 

no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 4679/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela passagem do aniversário do Senhor Antônio Mazeto, 

comemorando 73 anos de idade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4680/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 
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Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas no Terminal Rodoviário Nicolau Delic. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4693/17. Carlos 

Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando a implantação de central reguladora de 

vagas na região do ABCDMR. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4703/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

Civil Municipal, pela participação no curso "Noções de atendimento pré-

hospitalar tático", realizado no último dia 03 de agosto. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4707/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas e constantes de forma preventiva em toda a 

extensão das vias: rua Ribeirão Preto, Pelegrino Bernardo, Luís Fiorotti, 

Professor antonio de queirós filho e adjacências, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4708/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à EMEF Professor Olyntho Voltarelli Filho 

pela participação na série do canal futura, na data de 04 de agosto de 2017. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4567/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Luis Aida. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4601/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Aparecida 

Molini Caldeira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4725/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Vicente 

Martins de Souza. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4726/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Amadeu 

Polli Junior. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 
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é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

4727/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Sonia Regina 

Voltian Bertini. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4728/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Marinelli. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente 

solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória dos senhores: 

Luis Ainda, Aparecida Molini Caldeira, Vicente Martins de Souza, Amadeu 

Polli Junior, Sonia Regina Voltian Bertini e Luiz Marinelli. 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 os Nobres Edis: Cesar Rogério Oliva, 

Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira, 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém mais 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Esgotada a fase de 

Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário, 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição, procede à leitura das matérias da 

Ordem do Dia. Item I - Processo nº 1928/17. Anacleto Campanella Junior. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta o § 3º ao artigo 7º 

da Lei nº 5.301, de 20 de maio de 2015, que ‘Regulamenta a concessão de 

bolsas de estudo pela Fundação das Artes 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 2º Turno”. “Publique-se”. Item II - Processo 

nº 2676/17. Jander Cavalcanti de Lira. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

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

São Caetano do Sul, o ‘Salão Nacional de Arte Fotográfica 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 2º Turno”. “Publique-

se”. Item III - Processo nº 2773/17. Eduardo José Vidoski. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da 

Lei nº 4.313, de 6 de setembro de 2005, que ‘Institui a ‘Campanha Permanente 

de Conscientização e Doação Voluntária de Sangue’ no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências’”. Parecer da Comissão de Justiça e 
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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 2803/17. Edison Roberto Parra. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 2º da 

Lei nº 4.597, de 6 de março de 2008 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 V - Processo nº 2908/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera os §§ 2º e 

3º do artigo 1º da Lei nº 3.669, de 14 de abril de 1998, que dispõe sobre a 

criação do Programa Municipal de Controle Populacional de Animais 

Domésticos e visa celebrar convênios com instituições de medicina 

veterinária e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável. Colocado em discussão, o autor, Vereador Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo pede o arquivamento do Projeto de Lei, ninguém desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o pedido de 

arquivamento do Projeto de Lei, fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item VI 

- Processo nº 0568/15. Fabio Soares de Oliveira. 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 Municipal de Conscientização 

sobre Doenças Raras’ a ser realizada nas unidades escolares do Município e 

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

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário. 

Colocado em discussão o parecer contrário da Comissão de Finanças e 

Orçamento, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Colocado em votação, o parecer contrário da Comissão de Finanças e 

Orçamento fica “Aprovado, com voto contrário do Vereador Cesar 

Rogério Oliva”. “Arquive-se o Projeto de Lei”. Item VII - Processo nº 

3113/15. Fabio Constantino Palacio. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a proibição das casas de shows, casas de diversões, casas 

de espetáculos, salas de concerto, estádios, parques, circos e demais 

estabelecimentos congêneres, nas áreas de entretenimento no município de 

São Caetano do Sul, cobrarem mais de uma entrada para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, nas situações que elenca e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

contrário. Colocado em discussão o parecer contrário da Comissão de 
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Finanças e Orçamento, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, o parecer contrário da Comissão de 

Finanças e Orçamento fica “Aprovado, com voto contrário do Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se o Projeto de Lei”. Item VIII - 

Processo nº 3392/17. Edison Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer nº 078, de 2017/2018, da Comissão de Justiça e Redação, opinando 

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

do atendimento, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a todos os 

acompanhantes, com menos de 60 (sessenta) anos e que tenham sob sua 

responsabilidade pessoa com deficiência e dá outras providências”. Colocado 

em discussão, faz uso da palavra o Edil Edison Roberto Parra. Ninguém 

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

“Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Para declarar voto faz uso da palavra 

o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item IX - Processo nº 3902/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor 

Capitão PM João Francisco Terron, 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 18 (dezoito) votos “SIM”, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. Para declarar voto faz uso da palavra os Vereadores Sidnei 

Bezerra da Silva e Moacir Luiz Gomes Rubira, autor do Projeto de Lei. 

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

declara, às dezenove horas e cinco minutos, encerrada a presente Sessão, e 

convoca os Srs. Vereadores para Sessão Extraordinária que ocorrerá logo após 

a 23ª Sessão Ordinária. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada 

conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ............. 
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