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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS CINCO DIAS DO 

MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e seis 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 25ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador 

Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. rocesso nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.177, 

de 23/08/17; nº 11.179, de 25/08/17; nº 11.180, de 28/08/17; e nº 11.181, de 

30/08/17. “Ciente”. Processo nº. 3705/17. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.178, de 

24/08/17. “Ciente”. Processo nº. 5320/17. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021". “À 

Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5321/17. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 

a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências.". “À 

Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5330/17. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5280/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação de cartazes, placas e informativos sobre o uso de 

cinto de segurança, pelos postos de venda de combustíveis e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5316/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto 

de Lei que "acrescenta §§ 1º e 2º ao artigo 1º da Lei nº 4.911, de 30 de junho 

de 2010, que institui a 'Campanha Permanente de Conscientização sobre o 

Despejo de Óleo Vegetal Comestível em Pias e Bueiros e sua Reciclagem', e 

dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 
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Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5317/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do 'caput' do artigo 3º 

da Lei nº 3.233, de 3 de setembro de 1.992, que altera a redação do artigo 1º, 

da Lei nº 2.998, de 14 de abril de 1.989, introduz modificações e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5326/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a inclusão permanente, no Calendário de Festejos do 

Aniversário de Fundação da Cidade de São Caetano do Sul, a outorga da 

medalha Di Thiene, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5327/17. 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, 

a 'Semana de Conscientização Sobre o Uso Correto de Medicamentos' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5328/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de casas noturnas, 

casas de shows, buffets, bares, restaurantes e congêneres possuírem bafômetro 

para utilização dos consumidores de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos, 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5329/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o atendimento prioritário 

às mulheres em situação de violência, no âmbito dos órgãos da Administração 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5417/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

a obrigatoriedade de instalação de ducha higiênica e pia em box sanitário para 

atendimento de pessoas ostomizadas, em agências bancárias e 

estabelecimentos comerciais (shoppings, hipermercados, restaurantes e 

congêneres), 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. 5444/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial do 

município de São Caetano do Sul, o 'Desfile Cívico-Militar em Comemoração 

à Data de 7 de Setembro - Dia da Independência do Brasil’ e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5445/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, o 'Desfile Cívico-Militar da Data de 7 Setembro em 
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Comemoração do Dia da Independência do Brasil' e da outras providências. 

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

Processo nº. 5447/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas informativas, nos locais 

onde especifica, sobre o crime de abandono de animais e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5454/17. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o 'Dia do Guarda Civil Municipal - GCM' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5455/17. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Institui a 'Semana do Empreendedorismo nas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5313/17. Edison 

Roberto Parra. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão 

Sulsancaetanense' ao Senhor Reverendo Wagner dos Santos Ribeiro, pelos 

relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5242/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

recapeamento das ruas: São Francisco, Sebastião Diogo e Theobaldo de 

Nigris, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5281/17. 

Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o conserto da porta de entrada do Centro Policlínico "Gentil 

Rstom" que encontra-se quebrada. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5282/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando instalar câmeras de monitoramento no parque Espaço 

Verde Chico Mendes e no parque Catarina Scarparo D'Agostini (Chiquinho). 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5283/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização 

urgente da EME Prof. Vicente Bastos, localizada na rua Humberto de 

Campos, 550, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5285/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas para que 

sejam intensificadas as rondas da Guarda Civil Municipal no parque Chico 

Mendes enquanto a carreta do Governo do Estado estiver por lá estacionada 

para acomodação do 'Curso Via Rápida Imagem Pessoal'. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5286/17 a 5312/17. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: o recapeamento asfáltico na rua Purus, bairro Cerâmica; a 

reforma, revitalização e readequação da EMEF Prof. Décio Machado Gaia, 

rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico na rua 

Rio de Janeiro, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Luís 

Louzã, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Julieta Soares, bairro 

Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Ribeiro de Barros, bairro 

Olímpico; a reforma, revitalização e readequação da EMEF Dom Benedito 

Paulo Alves de Souza, rua Martim francisco, 177, bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico da rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Cerâmica; 

o recapeamento asfáltico da avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa 

Paula; o recapeamento asfáltico da referida via. rua José Santi, bairro 

Cerâmica; o recapeamento asfáltico da referida via. rua Castro Alves, bairro 

Cerâmica; o recapeamento asfáltico da referida via. rua Peri, bairro Oswaldo 

Cruz; o recapeamento asfáltico da referida via. rua João Migliatti, bairro 

Cerâmica; o recapeamento asfáltico da referida via. rua Engenheiro Rebouças, 

bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico da referida via. avenida Nelson 

Braido, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico da referida via. rua 

Urupema, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico da referida via. Bertolino 

da Cunha, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico da referida via. rua 

Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; a reforma, revitalização e readequação 

da escola municipal de idiomas, rua Visconde de Inhaúma, 905, bairro Nova 

Gerty; a reforma, revitalização e readequação da EE Maria Trujilo Torloni, 

estradas das Lágrimas, 579, Jardim São Caetano; o recapeamento asfáltico da 

referida via. rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico 

da referida via. rua Picuí, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico da 

referida via. rua Carijós, bairro Olímpico; a reforma, revitalização e 

readequação da EMEF Professor Rosalvito Cobra, rua Silvia, 670, bairro 

Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Ari Barroso, bairro Santo 

Antônio; a reforma, revitalização e readequação do Centro Digital, avenida 

Goiás, 950, bairro Santa Paula; e a reforma, revitalização e readequação da 

EE Professora Yolanda Ascêncio, avenida Tijucussú, 800. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5314/17 e 5315/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalação de uma rotatória no 

cruzamento da rua Tapajós com a rua Flórida, bairro Barcelona; e a poda de 

árvore existente na rua Padre Mororo, 356, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5318/17. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a reforma da EMEI Maria P. Leandrini, 
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atualmente com sérios problemas em suas instalações, localizada na rua 

Sebastião Gomes de Lima, 60, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5332/17 a 5341/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de três vagas de motos na rua Perrella, 189, bairro 

Fundação; a instalação de lixeira de grande porte (container) na praça das 

Andorinhas, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas dia e noite, em torno do supermercado Coop da Barcelona, na rua 

Joana Angélica, com a alameda Cassaquera e na rua Anita Garibaldi, no bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio 

de motocicletas, na rua da Paz, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua da Eternidade, 

bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas, na rua Constantino de Moura Batista, bairro Mauá; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas, na rua Carmine Perrella, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua Ana Maria 

Martorelli, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com apoio de motocicletas, na rua Amadeu Vezzaro, bairro Mauá; 

e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas a instalação de 

lixeiras para recolhimento de dejetos de animais na praça das Andorinhas, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5350/17. Francisco 

de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por todo o bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5351/17 a 5364/17. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua 

Panati, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na travessa Panati, bairro 

Olímpico; o recapeamento asfáltico na travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, 

bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Maranguá, bairro Olímpico; 

o recapeamento asfáltico na rua Pindorama, bairro Olímpico; o recapeamento 

asfáltico na rua Rubi, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua 

Manoel Coelho, Centro; o recapeamento asfáltico na travessa José Benedetti, 

Centro; o recapeamento asfáltico na rua Carlos de Campos, Centro; o 

recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do Sul, Centro; o recapeamento 

asfáltico na rua Baraldi, Centro; o recapeamento asfáltico na praça Anacleto 

Camapanella, Centro; o recapeamento asfáltico na rua Jayme da Costa Patrão, 

bairro Santo Antônio; e o recapeamento asfáltico na rua Santa Catarina, 
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Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5366/17 a 5371/17. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua 

Modesto Castelotti, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua 

Sorocaba, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua das Bandeiras, 

bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Mirim, bairro Olímpico; o 

recapeamento asfáltico na rua Mogi Guassu, bairro Olímpico; e o 

recapeamento asfáltico na rua Piracicaba, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5372/17. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de lombofaixa na rua Heloísa 

Pamplona com a rua 24 horas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5374/17 

a 5376/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de uma lombofaixa na rotatória da rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, 1236, bairro Cerâmica; limpeza de bueiros na rua Graça 

Aranha, 35, bairro Fundação; e a instalação de faixa acesso e reserva de espaço 

para tráfego de motocicletas nas vias públicas de grande circulação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5382/17 a 5415/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a intensificação dos serviços de limpeza e 

varrição nas vias, praças e áreas públicas, do bairro Santa Paula; a 

intensificação dos serviços de limpeza e varrição nas vias, praças e áreas 

públicas, do bairro Santo Antônio; a intensificação dos serviços de limpeza e 

varrição nas vias, praças e áreas públicas, do bairro Jardim São Caetano; a 

intensificação dos serviços de limpeza e varrição nas vias, praças e áreas 

públicas, do bairro São José; a intensificação dos serviços de limpeza e 

varrição nas vias, praças e áreas públicas do bairro Mauá; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição nas vias, praças e áreas públicas do bairro Nova 

Gerty; a intensificação dos serviços de limpeza e varrição nas vias, praças e 

áreas públicas do bairro Boa Vista; a intensificação dos serviços de limpeza e 

varrição nas vias, praças e áreas públicas do bairro Santa Maria; a 

intensificação dos serviços de limpeza e varrição nas vias, praças e áreas 

públicas do bairro Barcelona; a intensificação dos serviços de limpeza e 

varrição nas vias, praças e áreas públicas do bairro Prosperidade; a 

intensificação dos serviços de limpeza e varrição nas vias, praças e áreas 

públicas, do bairro Olímpico; a realização de ação de controle de pragas e 

insetos, no bairro Mauá; a realização de ação de controle de pragas e insetos, 

no bairro São José; a realização de ação de controle de pragas e insetos, no 
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bairro Jardim São Caetano; a realização de ação de controle de pragas e 

insetos, no bairro Oswaldo Cruz; a realização de ação de controle de pragas e 

insetos, no bairro Olímpico; a realização de ação de controle de pragas e 

insetos, no bairro Santa Paula; a realização de ação de controle de pragas e 

insetos, no bairro Santo Antônio; a realização de ação de controle de pragas e 

insetos, no Centro; a realização de ação de controle de pragas e insetos, no 

bairro Fundação; a realização de ação de controle de pragas e insetos, no 

bairro Prosperidade; a realização de ação de controle de pragas e insetos, no 

bairro Barcelona; a realização de ação de controle de pragas e insetos, no 

bairro Santa Maria; a realização de ação de controle de pragas e insetos, no 

bairro Boa Vista; a realização de ação de controle de pragas e insetos, no 

bairro Nova Gerty; a realização de ação de controle de pragas e insetos, no 

bairro Cerâmica; o aumento do valor da remuneração da atividade 

diferenciada da Guarda Civil Municipal; o aumento do valor do vale refeição 

da Guarda Civil Municipal; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente no horário noturno, após a saída dos alunos, nas 

imediações da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 

situada na avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações do parque municipal José Alves 

dos Reis (Bosque do Povo), situado na estrada das Lágrimas, 320, Jardim São 

Caetano; a intensificação dos serviços de limpeza e varrição nas vias, praças 

e áreas públicas, do bairro Oswaldo Cruz; a intensificação dos serviços de 

limpeza e varrição nas vias, praças e áreas públicas, do bairro Cerâmica; a 

intensificação dos serviços de limpeza e varrição nas vias, praças e áreas 

públicas do bairro Fundação; e a intensificação dos serviços de limpeza e 

varrição nas vias, praças e áreas públicas do Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5418/17 a 5426/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização asfáltica na rua Clemente José da Silva, bairro 

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

imediações das ruas Lisboa, Bom Pastor, Paraíso e geovane de nardi, bairro 

Oswaldo Cruz; que seja efetuada a repintura da faixa de pedestres, localizada 

na rua Francesco de Martini, 165, bairro Olímpico; que seja realizado o 

conserto da tampa do bueiro na avenida Guido Aliberti, 4297, bairro Mauá; 

que seja realizada a repintura da lombofaixa, localizada defronte ao clube dos 

Radialistas, rua Humberto Fernandes Fortes, 321, bairro São José; que seja 

realizada a poda da copa das árvores e a revitalização paisagística, do jardim 

da UBS Ivanhoé Espósito na rua Flórida, 295, bairro Barcelona; que seja 
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realizada a tapagem do buraco na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 20, bairro 

São José; a implantação de redutor de velocidade, no trevo entre as ruas Luís 

Fiorotti e Arthur Garbeloto, bairro Olímpico; e a reforma da calçada na rua 

Pelegrino Bernardo, no quarteirão da garagem municipal, bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5431/17 a 5435/17. César Rogério 

Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas por toda a extensão da rua rua Teffé, bairro Santa Maria; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos arredores da EMEF Leandro 

Klein, situado na rua Prestes Maia, 100, bairro Nova Gerty; a implantação 

progressiva de escolas bilíngues municipais em São Caetano do Sul, com 

estudos e tratativas objetivando que, até o ano de 2027, o estudo bilíngue 

esteja disponível em 100% das escolas da rede pública; a implantação 

progressiva de escolas bilíngues municipais, em prazo razoável, sugerindo-se 

como pioneira a futura unidade da escola infantil localizada entre as ruas 

Saldanha Marinho, Nazaret e a avenida Presidente Kennedy, ao lado do 

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, no bairro Santa Paula; e a 

realização de estudos visando instituir no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o "Dia do Guarda Civil 

Municipal - GCM", a ser comemorado anualmente no dia 17 de setembro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5446/17. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a remoção de 

veículos abandonados nas vias públicas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 5450/17 e 5451/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de equipamentos para a prática esportiva denominada calistenia nas 

praças e parques do município de São Caetano do Sul; e a criação de uma 

portaria que regulamente a liberação de fiscalização de trânsito, em vagas 

reservadas, vias e áreas de estabelecimentos públicos e privados de uso 

coletivo no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5452/17 e 5453/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de bueiros ou outra medida similar, na rua Herculano 

de Freitas, próximo à rua Bueno de Andrade , bairro Fundação; e realizar 

ações voltadas a orientar e esclarecer a população sulsancaetanense acerca das 

doenças vasculares. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5456/17 e 

5457/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 
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verificar água parada na rua Graça Aranha, 72, bairro Fundação; e 

recapeamento asfáltico na travessa da Fonte, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5459/17 a 5463/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: realizar estudos para efetuar manutenção na boca de lobo 

localizada na rua Baraldi, esquina com avenida Senador Roberto Simonsen, 

próximo ao número 700, Centro; a possibilidade de resolver a questão do 

esgoto que corre a céu aberto na rua Garça, principalmente na altura do nº 30, 

bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da APAE, localizada na rua Xingú, 70, bairro Santa Maria; o 

incentivo e a fiscalização nos imóveis desocupados, notificando as 

imobiliárias responsáveis para providências no sentido de garantir que todo 

local onde houver água parada seja eliminada; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas a fim de disponibilizar viatura da Guarda Civil 

Municipal, (romu) a fim de permanecer estacionada na rotatória de acesso ao 

Park Shopping, hospital são luiz e a EMI Claudio Musumeci, bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5284/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

Congratulações ao Secretário Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, 

Ilmo. Senhor Filinto de Almeida Teixeira, extensivo aos demais profissionais 

desta pasta, pelos trabalhos realizados com agilidade e competência, o que 

demonstra que esta Secretaria conta com uma administração competente e 

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

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

5319/17. Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando a instituição de uma comissão especial, composta 

por 3 membros, com prazo de funcionamento até o término desta legislatura, 

com o intuito de identificar, atualizar e complementar a legislação municipal 

concernente à educação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. 

Processo nº. 5331/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Senhora Patrícia 

Cândido, integrante da GCM do nosso município, por sagrar-se, no mês de 

agosto, Atleta Bicampeã Mundial de Levantamento de Peso, no World Police 

& Fire Games (Jogos Mundiais de Policias e Bombeiros), em Los Angeles 

(EUA), nas modalidades Push Pull (Supino + Levantamento Terra) e Bench 

Press (Supino). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 5342/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, na rua da Paz, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5343/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua da Eternidade, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5344/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na 

rua Constantino de Moura Batista, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5345/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua Carmine 

Perrella, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 5346/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

de motocicletas, na rua Ana Maria Martorelli, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5347/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua Amadeu 

Vezzaro, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 5348/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

em torno do supermercado Coop da Barcelona, rua Joana Angélica, com a 

alameda Cassaquera e rua Anita Garibaldi, no bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5349/17. Francisco de Macedo 

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

visando rondas ostensivas por todo o bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5373/17. Maurício Fernandes da 
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Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações ao CISE João Castaldelli, à toda sua equipe, extensivo aos 

funcionários e frequentadores, pelo aniversário de 08 anos comemorado no 

dia 01 de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5378/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Secretaria Municipal de Segurança urbana da prefeitura de São Paulo, 

visando a realização de estudos e tratativas para a instalação de uma base 

comunitária da Guarda Civil Municipal nas proximidades da divisa de São 

Caetano do Sul com o município de São Paulo, na avenida Almirante 

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

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

5380/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente no horário 

noturno, após a saída dos alunos, nas imediações da USCS - Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, situada na avenida Goiás, 3400, bairro 

Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5381/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do parque 

municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo), situado na estrada das 

Lágrimas, 320, Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5428/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas e constantes nas imediações da vias de acesso à rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5429/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Clemente José da Silva, 

esquina com a rua Francesco Fiorotto, ambas no bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5430/17. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas nos arredores da EMEF Leandro Klein, situado 

na rua Prestes Maia, 100, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5436/17. Sueli Aparecida Nogueira 

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

Voto de Congratulações à Fundação Municipal Anne Sullivan, pelos 40 anos 

de existência. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5438/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao GAV - Associação 

Beneficente Grupo de Amor à Vida, pelo aniversário de 21 anos de existência, 

a ser comemorado no próximo dia 20 de setembro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5439/17. Ubiratan Ribeiro 

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

de Congratulações à Universidade Municipal de São Caetano do Sul, ao 

Instituto Carlus Matus e a Agência de Desenvolvimento Econômico do 

Grande ABC pela lançamento do curso de pós-graduação "Direção 

Estratégica e Governo" na grade curricular da instituição. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5440/17. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas na modalidade de ronda escolar, na EMI Josefina 

Cipre Russo, na Creche Lar Samaritano, na EMEI José Ferrari, todas no 

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

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

5441/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

ronda escolar, na EMEF Professor décio machado gaia e EMEI Francisco 

Falzarano, no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5442/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas na modalidade de ronda escolar, na EMEF Profª. Eda 

Mantoanelli, Fundação Municipal Anne Sullivan, EMI Marily Chinaglia 

Bonaparte, EMEI Antônio de Oliveira, EMEI Castorina Faria Lima, EMEI 

Luiz José Giorgetti, EMEI Marilene de Oliveira Larocca, todas no bairro 

Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5448/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando 

determinar a Constituição da Comissão Parlamentar de Estudos e Análises 
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Acerca da Arborização Urbana no Município de São Caetano do Sul, com 

duração até o dia 31 de dezembro de 2020. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5449/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelos 14 anos como referência nacional do Canil da Guarda 

Civil Municipal - GCM de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5458/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas nas imediações da APAE, localizada na rua Xingú, 70, 

bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5377/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Marlene Manzano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5379/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Nadyr da Silva Ramires. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5427/17. Maurício Fernandes da 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José Daniel da Silva. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5437/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Filadelfo Rocha Maia. 

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 de Marlene 

Manzano, Nadyr da Silva Ramires, José Daniel da Silva e Filadelfo Rocha 

Maia. 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: Anacleto 

Campanella Junior, Daniel Fernandes Barbosa, Jander Cavalcanti de Lira, 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Olyntho Sequalini Voltarelli. Ninguém 

mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Esgotada a fase de 
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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 2635/17. Edison Roberto Parra. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do 

artigo 1º da Lei nº 5.440, de 24 de junho de 2016, que ‘Institui o estímulo à 

realização da “Semana de Programação de Estudos sobre a Constituição 

Federal Brasileira”, no contraturno da Rede Municipal de Ensino e dá outras 

providências’”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

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

nº 4030/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 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 ‘Festival de Crossfit – Crossfest’ 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 2130/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Denomina ‘Preservador Ambiental’ o 

trabalhador autônomo de catação de material reciclável e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item IV - Processo nº 2794/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui no site oficial da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, a 

divulgação de fotos dos animais disponíveis para adoção na Seção de Controle 

de Zoonoses, Canil e Gatil e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item 

V - Processo nº 3089/17. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.661, 

de 14 de abril de 1998, que ‘Institui a obrigatoriedade de supermercados, 

mercadinhos, lanchonetes e bares a ter banheiros masculinos e femininos em 

suas dependências’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 
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favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”.  

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

declara, às dezoito horas e dezesseis minutos, encerrada a presente Sessão. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada 

pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. .................................................... 
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