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ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS SEIS DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e oito 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 3ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador 

Moacir Luiz Gomes Rubira, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 0832/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.243, de 22/02/18. 

“Ciente”. Processo nº. 0030/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.453, de 31 de agosto de 2016, que 

dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal de São Caetano do Sul, 

define as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados, cria 

o Sistema Municipal de Arquivos - SISMARQ, e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 0852/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 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. 0808/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de placas de 

aviso informando da proibição e suas punições, ao estacionar na vaga 

reservada ao idoso e à pessoas com deficiência, pelos shopping centers, 

hipermercados e supermercados, 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. 0812/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Estabelece, no âmbito do município de São Caetano do 

Sul, a obrigatoriedade dos comerciantes de alimentos que utilizam as vias ou 

os espaços públicos, em eventos esporádicos ou transitórios, de 

disponibilizarem aos consumidores formas de higienização das mãos.". “Às 

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

nº. 0851/18. Mesa Diretora. Projeto de resolução que "Autoriza a Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul a celebrar parceria com associação sem fins 
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lucrativos, para os fins que especifica e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 0864/18. 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 'Dia de Prevenção às Doenças Inflamatórias Intestinais 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0908/18. Edison Roberto Parra. 

Projeto de resolução que "Dispõe sobre a realização de Sessão Solene 

comemorativa ao 'Dia do Escoteiro' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 0910/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, o 'Programa Aluno Nota 10' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0911/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Institui no âmbito do município de São Caetano do Sul, o 'Teste do Bracinho' 

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

Finanças e Orçamento”. O Sr. Presidente passa a palavra ao 3º Secretário, 

Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 0819/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 

'Cidadão Sulsancaetanense' ao jornalista Walter Estevam Junior, pelos 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0876/18. Cristiano de 

Freitas Gomes. Projeto de Decreto Legislativo que concede título de “Cidadão 

Sulsancaetanense” ao Dr. Eustáquio Antunes da Palma, pelos relevantes 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0877/18. Cristiano de Freitas Gomes. 

Projeto de Decreto Legislativo que concede título de “Cidadã Emérita” à Dra. 

Regina Maura Zetone Grespan, pelos relevantes serviços prestados ao 

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

Orçamento”. Processos nºs. 0780/18 a 0795/18. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: aumentar a oferta de estacionamento para 

idosos, nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal na avenida 

Goiás, 1780, bairro Barcelona; a implantação de uma lombofaixa na rua Nelly 

Pellegrino, 663, bairro Nova Gerty; o reparo na calçada na rua Idalino Moretti, 

225, bairro Olímpico; o conserto da calçada na rua Rio Grande do Sul, 325, 

Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Antônio Caparroz Canovas, bairro Olímpico; reparos na 

calçada na rua Antônio Marino Morelatto, nos números 45 e 66 Oswaldo 



 

 

hae  3 

Cruz; o reparo na calçada na avenida Tijucussú, 903, bairro Olímpico; o 

conserto da calçada na avenida Paraíso, 903, bairro Oswaldo Cruz; o conserto 

da calçada na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 24, bairro 

Santa Maria; a desratização nas imediações da rua Perrella, 332, bairro 

Fundação; a poda da raiz de uma árvore, localizada na rua Perrella, 324, bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

principalmente no período noturno, nas imediações da rua Perrella, bairro 

Fundação; a tapagem de buraco no leito carroçável na rua Pindorama, 32, 

bairro Olímpico; a tapagem de buraco no leito carroçável na rua Giovanni 

Thomé, 169, bairro Olímpico; o reparo da calçada na rua Roma, defronte ao 

número 165, bairro Oswaldo Cruz; e que sejam efetuados reparos nas 

calçadas, na rua Ribeirão Preto, nos números 563, 597, 600 e 796, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0796/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que 

se disponha sobre normas, prazos e procedimentos para implantação da 

logística reversa na destinação final do lixo eletroeletrônico produzido ou 

comercializado, instalando lixeiras em pontos estratégicos para esse tipo de 

resíduo e instituindo campanha no comércio local. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0797/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas no entorno da praça na alameda Conde 

de Porto Alegre, 393, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0798/18 e 0799/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

do portão que dá acesso ao campo do clube Santa Maria, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, altura do número 2707, bairro Olímpico; e uma ampla 

vistoria das placas de sinalização de vias públicas de São Caetano do Sul, 

principalmente na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0807/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando com brevidade, que se 

execute serviço de tapa buraco no leito carroçável entre a rua São Paulo e 

avenida Senador Roberto Simonsen. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0809/18 a 0811/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

requisição emergencial de 90 computadores para os 3 (três) laboratórios do 

EME Profª Alcina Dantas Feijão, atualmente sem equipamentos; a retirada de 

automóvel abandonado na rua Aparecida, 120, bairro Boa Vista; e a troca 

imediata de 60 computadores para os 2 (dois) laboratórios do EME Profª 

Alcina Dantas Feijão, que atualmente encontram-se com equipamentos 

obsoletos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0813/18 e 0814/18. Moacir 
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Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o replantio de árvore na rua Rio 

Grande do Sul, em frente ao número 345, Centro; e o replantio de árvore, na 

rua Rio Grande do Sul, em frente ao número 382, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0817/18 e 0818/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma lombada na rua 

Oswaldo Cruz, confluência com rua Rio Negro, bairro Santa Paula; e podar 

as raízes que estão danificando a calçada e a estrutura da residência em frente, 

na avenida Teresa Campanella, ao lado do nº 514, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0820/18. Eclerson Pio Mielo e outros. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre a concessão de benefícios para os pagamentos 

de débitos de anuidades escolares da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul - USCS. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0824/18 e 0825/18. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de escola de ensino 

fundamental, com especial atenção para ofertas de vagas, também, para o 

período integral, no Centro; e a instalação de escola de ensino médio, no 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0826/18 e 0827/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o saneamento dos problemas com 

goteiras na cúpula da quadra coberta da Associação Beneficente Recreativa e 

Esportiva da Vila Barcelona de São Caetano do Sul - ABREVBSCS, rua 

Niterói, Centro; e a instalação de base permanente da Guarda Civil Municipal 

- GCM, na praça localizada entre a rua Piabanha e a alameda São Caetano, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0828/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de lixeiras em todos os bairros de nossa cidade, com 

especial atenção aos pontos de grande circulação de pessoas. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0829/18 e 0830/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a adoção de medidas para a instalação de redutor de 

velocidade (lombofaixa) e reforço na sinalização de trânsito, na altura do nº 

1152, da alameda São Caetano, bairro Santa Maria,; e que sejam reanalisadas 

a forma e os valores atribuídos à cobrança da taxa do lixo no município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0834/18. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando implantar em São Caetano do Sul 

o "Programa de Coleta de Óleo de Cozinha Usado". “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0836/18 a 0849/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que durante o "Mês Internacional das Mulheres", sejam oferecidas 

aulas de defesa pessoal no parque Chico Mendes; que a orquestra da Fundação 

das Artes se apresente, regularmente, todos os domingos em locais como 

avenida Presidente Kennedy, Câmara Municipal, Park Shopping São Caetano 

e praça da Figueira; que seja efetuado o reparo na trilha de caminhada, 

localizada na rua Nazaret, no trecho entre as ruas Capeberibe e Tapajós, bairro 

Barcelona; a manutenção da praça defronte a EMEF Padre Luiz Capra, 

localizada na rua Busch, 42, bairro Nova Gerty; a poda da copa de uma árvore 

na rua Marlene, defronte ao número 353, bairro Nova Gerty; a poda da copa 

de uma árvore na rua Luís Fiorotti, 544, bairro Olímpico; o conserto da 

calçada na rua Bertolino da Cunha, 139, bairro Oswaldo Cruz; que a troca da 

tampa da boca de lobo, na rua Rio Grande do Sul, esquina com a rua Monte 

Alegre, bairro Santo Antônio; a tapagem de buraco no leito carroçável na rua 

Major Carlos Del Prete, 772, Centro; o recapeamento asfáltico, próximo a 

guia, na rua Bras Cubas, 1145, Jardim São Caetano; a tapagem de buraco no 

leito carroçável na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 73, bairro Nova Gerty; o 

recapeamento asfáltico na estrada das Lágrimas, 1180, Jardim São Caetano; o 

recapeamento asfáltico na rua Solimões, no trecho entre a alameda São 

Caetano e a rua Teffé, bairro Santa Maria; e que sejam efetuados reparos na 

calçada, na praça localizada na avenida Tijucussú, 425, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0850/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na paróquia Nossa Senhora Aparecida, com mais atenção 

aos horários das atividades que inicia às 19 horas do dia 09/03/2018 até às 16 

horas do dia 10/03/2018, na rua Oriente, 455, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0853/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando criar bibliotecas de pesquisa em todas as 

unidades escolares da rede municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0855/18 a 0858/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que sejam 

mantidos acesos apenas os faróis piscantes a partir da zero hora até às 6 horas 

da manhã, em todas as vias do município, principalmente nas de maior acesso 

de veículos; a possibilidade de criar a obrigatoriedade de destinar 5% de 

espaço útil a ser destinado para estacionamento de bicicletas em novos 

projetos de construção de condomínios residenciais e prédios comerciais; a 

imediata remoção de 1 veículo abandonado na rua Ângelo Ferro, altura do nº 

229, bairro Nova Gerty; e o correto uso da demarcação de estacionamento 

rotativo, e o estacionamento de veículos em condições irregulares, na rua Luís 

Cavana, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0859/18 a 0861/18. 
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Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade de 

demarcar duas vagas para estacionamento para diretoria, no fundo da EMI 

Maria Simonetti na travessa Ricieri Marani, bairro Cerâmica; o recapeamento 

asfáltico e tampar buraco na avenida Goiás, com a rua Oswaldo Cruz, bairro 

Santa Paula; e replantar árvore em frente a rua Rio Grande do Sul, em frente 

ao número 404, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0862/18 e 

0863/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Major Carlos Del Prete, 761, Centro; e intimar 

o proprietário do imóvel para reforma da calçada na rua João Almendra, 232, 

bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0865/18. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

reajuste salarial dos servidores públicos municipais. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0867/18 a 0874/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas 

Piauí, Marina Jacomussi e adjacências, bairro Santo Antônio; a repintura da 

demarcação de solo que indica "embarque - desembarque", na rua Rio Grande 

do Sul, em frente ao número 1083, bairro Santo Antônio; estudos com vistas 

a criar a “Cartilha do Pedestre”; laboriosos estudos, com vistas a estender a 

"Campanha Permanente de Prevenção ao Câncer de Pele", instituída pela Lei 

Municipal nº 3.718, de 24 de setembro de 1.998 e alterada pela Lei Municipal 

nº 4.390, de 03 de maio de 2.006, aos frequentadores dos clubes e parques 

municipais; a realização de laboriosos estudos, acerca da proibição do uso de 

fogos de artificio e suas variações, sinalizadores, shows pirotécnicos, efeitos 

especiais e afins, em espaços fechados, localizados em próprios públicos do 

município; que realize a repintura da faixa de travessia de pedestres, situada 

na rua Arnaldo Sante Locoselle, em frente a quadra poliesportiva Arnaldo 

Lima e Silva Corujeira, bairro Cerâmica; que se realize a pintura do muro da 

quadra poliesportiva "Armando Lima e Silva Corujeira", localizada na rua Rio 

Grande do Sul, confluência com a rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Santo 

Antônio; e que realize a repintura da faixa de travessia de pedestres, situada 

na rua São Paulo, esquina com a rua Rio Grande do Sul, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0875/18. Cristiano de Freitas Gomes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que estude a 

possibilidade de se criar um curso de técnico de enfermagem na EME 

Professora Alcina Dantas Feijão. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0883/18 a 0903/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: à 
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retirada das demarcações de solo com faixas amarelas, nas residências 

localizadas na rua Espírito Santo, altura dos números 724 ao 746, no bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 

extensão das ruas Pérolas, Turmalinas, dos Cristais e adjacentes, no bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

a extensão das ruas Boa Vista, Santo André, Sebastião Diogo, Michel 

Glebochi e adjacentes, no bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas Humaitá, 

Aquidaban, Regente Araújo De Lima, municipal e adjacentes, no bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 

extensão das ruas Santa Rosa, José Paolone, Antônio Bento, Autonomistas e 

adjacentes, no bairro Santa Paula; a verificação das condições, bem como para 

a realização de eventuais reparos e manutenções nas vias públicas do bairro 

Santa Paula; a verificação das condições, bem como para a realização de 

eventuais reparos e manutenções nas vias públicas do bairro Nova Gerty; a 

verificação das condições, bem como para a realização de eventuais reparos e 

manutenções nas vias públicas do bairro São José; a verificação das 

condições, bem como para a realização de eventuais reparos e manutenções 

nas vias públicas do bairro Cerâmica; a verificação das condições, bem como 

para a realização de eventuais reparos e manutenções nas vias públicas do 

bairro Oswaldo Cruz; a verificação das condições, bem como para a realização 

de eventuais reparos e manutenções nas vias públicas do bairro Fundação; a 

verificação das condições, bem como para a realização de eventuais reparos e 

manutenções nas vias públicas do bairro Prosperidade; a verificação das 

condições, bem como para a realização de eventuais reparos e manutenções 

nas vias públicas do Centro; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

recicláveis, nas principais vias do bairro Boa Vista; a instalação de lixeiras 

para a coleta de resíduos recicláveis, nas principais vias do bairro Mauá; a 

instalação de lixeiras para a coleta de resíduos recicláveis, nas principais vias 

do bairro Jardim São Caetano; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

recicláveis, nas principais vias do bairro Santa Maria; a instalação de lixeiras 

para a coleta de resíduos recicláveis, nas principais vias do bairro Barcelona; 

a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos recicláveis, nas principais 

vias do bairro Olímpico; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

recicláveis, nas principais vias do bairro Santo Antônio; e junto ao governo 

do estado de São Paulo a implantação de uma escada rolante ou elevador no 

terminal ferroviário da CPTM - estação Prefeito Walter Braido. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0905/18 a 0907/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a adoção de medidas para a instalação de redutor de 
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velocidade, na altura do nº 100, da rua Solimões, bairro Santa Maria; que seja 

concedido abono aos professores, diretores e demais servidores da educação 

do município, bem como seja ampliado o número de parcelas do benefício; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, com 

ênfase ao combate de crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0912/18 e 0913/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre que institui o curso pré-vestibular gratuito 

no município de São Caetano do Sul e dá outras providências; e aumentar as 

vagas de estacionamento público, mesmo em áreas não demarcadas, com a 

consequente isenção do pagamento no estacionamento rotativo "Zona Azul" 

no município de São Caetano do Sul, exclusivamente para os idosos e pessoas 

com deficiência, devidamente identificados. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0914/18 e 0915/18. Cristiano de Freitas Gomes. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: para que viabilize a integração do Prontuário Eletrônico entre o 

Pronto Socorro, hospitais, farmácia, postos de saúde, possibilitando um acesso 

remoto e simultâneo a um mesmo prontuário para que médicos possam ter 

conhecimento do quadro clínico do paciente, rever e adicionar informações 

com rapidez e segurança; e para que, em cumprimento a Lei Municipal 

4.919/2010, se realizem ações visando a conscientização sobre a 

mielomeningocele, também conhecida como espinha bífida, bífida aberta ou 

disrafismo espinhal, tratando-se de uma malformação congênita da coluna 

vertebral da criança em que as meninges, a medula e as raízes nervosas estão 

expostas. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0800/18. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações a Associação Tan Lan Choy Lay Fut de Kung-Fu 

Shaolin, na pessoa de seu presidente mestre Joilson Alves De Souza, por 

iniciar em 05 de março de 1985, portanto há 33 anos, no município de São 

Caetano do Sul a associação Tan Lan Choy Lay Fut de Kung-Fu Shaolin. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0815/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, visando a 

limpeza e manutenção das margens do ribeirão dos Meninos próximos ao 

viaduto Luiz Tortorello em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0831/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações às forças policiais do município de São Caetano do Sul, pelo 

empenho e resultados obtidos no combate à criminalidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0854/18. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Conselheiro Renato Martins Costa, pela 

posse no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

ocorrida em 1º de fevereiro de 2018. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0866/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

dos 69 anos de fundação da Liga Sancaetanense de futebol, completados no 

último dia 04 de março. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0878/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa CPTM - Sede -, visando a implantação de uma 

escada rolante ou elevador, na estação ferroviária Prefeito Walter Braido, em 

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

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

nº. 0879/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando a implantação de uma 

escada rolante ou elevador na estação ferroviária Prefeito Walter Braido, em 

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

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

nº. 0880/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

das ruas Santa Rosa, José Paolone, Antônio Bento, Autonomistas e adjacentes, 

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

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

nº. 0881/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

das ruas Humaitá, Aquidaban, Regente Araújo de Lima, municipal e 

adjacentes, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0882/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Pérolas, Turmalinas, dos 

Cristais e adjacentes, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0904/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, 

notadamente, com ênfase ao combate de crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0909/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

escoteira Patricia Goulart Ambrozio, por ser a primeira mulher a assumir o 

cargo Diretora-Presidente do Grupo Escoteiro João Ramalho em sua história, 

e aos demais membros da diretoria que tomaram posse no último dia 03 de 

março de 2018. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

Oliva e Cristiano de Freitas Gomes. O Presidente solicita e o Vereador 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a presidência da Mesa, que procede à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os 

Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e 

Sidnei Bezerra da Silva. 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 procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 

3390/17. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a ementa, o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 4.280, 

de 16 de março de 2005, que ‘Dispõe sobre veículo adaptado para transporte 

de pessoas deficientes e portadoras de necessidades especiais, residentes em 

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 4288/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana 

de Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia Diabética’ 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 4742/17. Eduardo José Vidoski. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.954, 

de 26 de novembro de 2010, que ‘Institui no Município de São Caetano do 
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Sul, a “Semana Municipal de Ciência e Tecnologia” e dá outras 

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

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

discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém 

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

fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se”.  O Sr. Presidente, Vereador 

Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Item IV - Processo nº 

5112/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei 

nº 3.870, de 2 de março de 2000, que institui a “Semana da Família” no 

Município, a ser comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de 

agosto 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 2633/17. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e 

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

artigo 1º da Lei nº 5.378, de 22 de fevereiro de 2016 e dá outras providências”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 1º Turno”. O 3º Secretário procede a leitura da Ordem do 

Dia. Item VI - Processo nº 3494/17. Sidnei Bezerra da Silva. Discussão e 

Votação Únicas Adiadas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o 

‘Programa Vigilância Cidadã’ no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o autor, Vereador 

Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

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

Jander Cavalcanti de Lira, Cesar Rogério Oliva, Anacleto Campanella Junior, 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Edison Roberto Parra. Colocado em 

votação, fica “Aprovado o Parecer, com votos contrários dos vereadores 

Cesar Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de 

Lira, Marcel Franco Munhoz, Sidnei Bezerra da Silva e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se.”.  Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

vereadores Sidnei Bezerra da Silva e Jander Cavalcanti de Lira. Item VII - 

Processo nº 3681/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Edison Roberto 

Parra. 1ª Discussão e Votação Adiadas de Projeto de Lei que “Assegura às 

crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH – a 

reserva de assentos da primeira fila, em salas de aula de escolas públicas 
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municipais e de escolas privadas, no Município de São Caetano do Sul e dá 

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

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, 

fazem uso da palavra os autores, vereadores Marcos Sergio Gonçalves Fontes 

e Edison Roberto Parra. Item VIII - Processo nº 4341/17. Edison Roberto 

Parra. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui 

na Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, o ‘Programa Veterinário 

Mirim’ e dá outras providências”. Colocado em discussão, o autor, Vereador 

Edison Roberto Parra pede o arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém mais 

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

pedido de arquivamento do Projeto de Lei, fica “Aprovado”. “Arquive-

se”. Item IX - Processo nº 0384/18. Edison Roberto Parra. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 

‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Márcio França, 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” 

e um ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Para declarar voto, fazem 

uso da palavra o autor, Vereador Edison Roberto Parra. Item X - Processo nº 

0582/18. Carlos Humberto Seraphim. Discussão e Votação Únicas do Projeto 

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

Senhor Ramis Sayar, 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 
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“Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. 

Encerrada a votação, com 18 (dezoito) votos “SIM” e um ausente, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e trinta minutos, 

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

conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ....... 
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