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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E SETE 

DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e um 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 6ª Sessão 

Ordinária, da 2º Sessão Solente, da 1ª e da 2ª Sessão Extraordinária são 

“Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.237, de 03/01/18. 

“Ciente”. Processo nº. 1242/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Determina a instalação de alarme de emergência em todos os 

banheiros destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, na 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1328/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do art. 

1º, todos da Lei nº 5.435, de 13 de junho de 2016, que 'Dispõe sobre o 

incentivo à realização de campanha de combate ao desperdício de alimentos', 

no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 1329/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a 

redação da ementa e do artigo 1º, todos da Lei nº 4.499, de 21 de maio de 

2007, que dispõe sobre a 'Campanha Permanente para Orientação do Uso 

Racional da Água', no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1338/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha sobre a Orientação para Primeiros 

Socorros nos Casos de Engasgamento, Aspiração de Corpo Estranho e 

Prevenção de Morte Súbita de Recém-Nascidos', no âmbito dos hospitais 

públicos e particulares situados município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 1246/18 a 1257/18. César Rogério Oliva. 



 

 

hae  2 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a retomada do sentido único da via na altura dos números 

162 à 210, na rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; informações sobre a 

interrupção do passeio público como extensão do bar Lounge, com cadeiras, 

mesas e serviços de garçons na avenida Presidente Kennedy, 1292, bairro 

Santa Paula; o restabelecimento da internet na Biblioteca Esther Mesquita, na 

rua Boa Vista, 150, bairro Boa Vista; consertar o aparelho de 

eletrocardiograma da Unidade Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Espósito, na rua 

Flórida, 295, bairro Barcelona; a instalação de uma lombofaixa na esquina da 

rua Guaporé com a alameda João Galego, bairro Santa Maria; a revitalização 

do acampamento público municipal, na rua Perrella, 188, bairro Fundação; a 

instalação de uma lombada na rua Pelegrino Bernardo, 469, bairro Olímpico; 

a reforma de uma valeta na rua Pelegrino Bernardo, 469, bairro Olímpico; 

fiscalização de trânsito nos horários de entrada e saída dos alunos do Colégio 

Eduardo Gomes, na rua Major Carlos Del Prete, 1120, bairro Santo Antônio; 

diminuir o tempo entre as consultas dentárias no Centro Odontológico 

Municipal Maria Domingas Robilota Torres, para pessoas com deficiência na 

rua Lourdes, 525, bairro Nova Gerty; a reforma e padronização do passeio 

público na rua Oriente, 261, bairro Barcelona; e a substituição e/ou reforma 

do bebedouro e de uma torneira na Unidade Básica de Saúde amélia locatelli, 

na alameda João Galego, 01, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1259/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando com brevidade, envidar estudos para 

viabilizar o trânsito na rua Arlindo Marchetti, aturas dos números 162 a 210, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1260/18 a 

1263/18. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: uma 

lombafaixa, na altura do número 846, na avenida Senador Roberto Simonsen, 

bairro Cerâmica; a lombofaixa em frente ao posto de gasolina e o sacolão, 

próximo ao cruzamento da rua Casemiro de Abreu. avenida Senador Roberto 

Simonsen, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todo o bairro Prosperidade; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1266/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando disponibilizar, aos munícipes de São Caetano 

do Sul, apresentações e, futuramente, aulas de esgrima. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1267/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o aumento do valor pago de R$ 100,00 

(cem reais) para R$ 160,00 (cento e sessenta reais) como auxílio do transporte 

escolar. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1271/18 a 1273/18. Maurício 
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Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a viabilidade da 

execução de podas de árvores das ruas Giácomo Dalcin de fronte ao número 

398 e no interior da EMEI helena mussumeci, avenida Paranapanema número 

670, ambos no bairro Nova Gerty; a desinsetização da EMEI Irineu da Silva 

na estrada das Lágrimas número 320 no bairro São José, (Bosque do Povo); e 

a instalação de placa de "proibido estacionar" em todo o perímetro da rua Pan, 

bairro Nova Gerty no lado que se fizer necessário utilizando-se do desvio de 

eixo para melhor aproveitamento da pista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1274/18 a 1277/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: uma fiscalização de veículos estacionados em local não 

permitido travessa Ana Maria, esquina com rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, bairro São José; a reforma do asfalto na rua Saldanha da 

Gama, 51, bairro Nova Gerty; a intimação do proprietário do imóvel da rua 

Saldanha da Gama, 150, nº 164, bairro Nova Gerty; e a intimação do 

proprietário do imóvel na rua Ataliba da Silva, 47, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1281/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando laboriosos estudos com vistas a 

abordar o tema "Os efeitos do álcool na terceira idade", na semana municipal 

de prevenção à saúde do idoso, instituída pela Lei nº 3.843, de 19 de outubro 

de 1999. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1284/18 e 1285/18. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas na viela existente na rua Iguassu, imediações do número 

143, no bairro Nova Gerty, que dá acesso a avenida Lions Club; e que 

providencie a instalação de um semáforo de pedestres defronte a EMEF 

Leandro Klein, localizada na rua Prestes Maia, no bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1286/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar o convênio 

com a SENAD - Secretaria Nacional Antidrogas tendo como objetivo a 

distribuição do gibi "Turma da Mônica contra as drogas". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1287/18 a 1302/18. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a tapagem de buraco no leito carroçável na rua Saldanha da 

Gama, 203, bairro Nova Gerty; que sejam retirados os restos de galhos de 

árvore que estão na calçada, na rua Ceará, ao lado do número 396, bairro 

Fundação; providenciar uma cobertura no ponto de ônibus, defronte ao 

número 576 da rua Luís Fiorotti, bairro Olímpico; analisar o tempo estimado 

para travessia de pedestres no farol do cruzamento das ruas Oriente e Flórida, 
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bairro Barcelona; que seja realizado o nivelamento do tampão de acesso à 

galerias subterrâneas, localizado no cruzamento das ruas Visconde de 

Inhaúma e Lourdes, bairro Nova Gerty; que seja realizado o reparo da calçada 

na rua Rio Grande do Sul, altura do número 82, Centro; que seja efetuado o 

reparo da calçada na rua Coronel Camisão, 298, bairro Oswaldo Cruz; que 

seja efetuado o reparo da calçada na avenida Fernando Simonsen, esquina com 

a rua das Mangueiras, bairro Cerâmica; que seja realizado o reparo da calçada 

na alameda Cassaquera, 977, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Humberto de Campos, 

Padre Mororo e João Almendra, bairro São José; a poda da copa de duas 

árvores na alameda São Caetano, 815, bairro Santa Paula; a poda da copa de 

uma árvore na rua dos Meninos, 264, bairro Nova Gerty; a poda da copa das 

árvores defronte ao CEM - Centro de Especialidades Médicas, na rua Heloísa 

Pamplona, 269, bairro Fundação; a limpeza do canteiro central da rua Nazaret, 

no trecho entre as ruas Tapajós e Capeberibe, bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, bairro São José; e que seja realizado o reparo do canteiro 

central na rua Silvia, 230, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1303/18 a 1312/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da copa de árvore na rua Ataliba da Silva, 54, bairro Boa 

Vista; a poda da copa de árvore na rua Ataliba da Silva, 47, bairro Boa Vista; 

a reforma no passeio público (calçada) em toda a sua extensão da rua Ataliba 

da Silva, bairro Boa Vista; a instalação de lixeira de grande porte (container) 

na esquina da rua Ataliba da Silva, com a avenida Teresa Campanella, bairro 

Boa Vista; notificar o proprietário do terreno visando providencia a rigorosa 

limpeza e arrumar o muro que está caindo na rua Ataliba da Silva, 47, bairro 

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

lixo neste local", na rua Ataliba da Silva, esquina com alameda Conde de 

Porto Alegre, bairro Boa Vista; providências urgentes no sentido de realizar a 

instalação de grade do bueiro e limpeza, localizado na rua Ataliba da Silva, 

47, bairro Boa Vista; com urgência uma fiscalização e monitoramento de 

agentes de trânsito, para a empresa que presta serviços de manobra e guarda 

veículos conhecida como "valets", onde funciona a casa noturna Santo Graal, 

na avenida Presidente Kennedy, 1103, bairro Santa Paula; a alteração do 

sentido de circulação na via para que se torne via de mão única rua Tenente 

Antônio João, no trecho que compreende as ruas Castro Alves com a rua 

Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; e a instalação de placa de sinalização 

com os dizeres "proibido jogar lixo neste local", na esquina da rua Ataliba da 

Silva, com avenida tereza campanella, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 1313/18 a 1322/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a demarcação de vaga de carga e descarga em frente a 

fabrica dona do doce, na rua Piauí, 985, bairro Santo Antônio; a demarcação 

de vaga de carga e descarga em frente ao comércio santo boteco na rua 

Goitacazes, Centro; a poda radical de uma árvore infestada de cupins na rua 

Lourdes, 542, bairro Nova Gerty; a remoção de um veículo abandonado na 

rua Machado de Assis, 500, bairro Santo Antônio; a reforma do passeio 

público na rua Rui Barbosa, 97, bairro Santo Antônio; a instalação de uma 

lombada no cruzamento entre a rua Tibagi e a alameda Conde de Porto Alegre, 

bairro Santa Maria; fiscalização de uma banca de frutas armada no passeio 

público na rua Heloísa Pamplona, 980, bairro Fundação; a instalação de 2 

lombadas, sendo a primeiro no sentido alameda São Caetano e a segunda no 

sentido avenida Presidente Kennedy, na rua Ivaí, bairro Santa Maria; a 

implantação da Zona Azul na rua Rui Barbosa, bairro Santo Antônio; e a 

instalação de vagas de estacionamento rotativo na rua Taipas - trecho entre a 

rua Tapajós e a rua Capeberibe - bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1323/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a realização de estudos e tratativas visando a realização 

de mutirão de oftalmologia em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1325/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o acompanhamento com oftalmologista para os alunos 

da rede pública de ensino de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1326/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando para que envie uma equipe de campo para realizar a 

pintura e regularização da vaga de estacionamento da via na rua Espírito 

Santo, 230, em frente a igreja frutos da promessa, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1337/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a proibição do uso de 

água tratada canalizada na lavagem de calçadas e vias públicas no âmbito do 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1339/18 a 1341/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

da demarcação de solo "pare", localizada na rua Marlene, próxima à praça josé 

da cruz caparroz, bairro Nova Gerty; manutenção no leito carroçável da rua 

São Paulo, confluência com a rua Amazonas, bairro Cerâmica; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua José Henrique de Sá, e 

imediações, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1343/18 a 1345/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 
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Município: a fixação da tampa dos bueiros na rua Alagoas, 663, Centro; a 

reforma do asfalto na rua das Mangueiras, 574, bairro Cerâmica; e a reforma 

do asfalto na rua Pará, 54, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1347/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando replantio de árvore na rua Manoel Coelho, 501, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1348/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar à Secretaria 

Municipal de Educação - SEEDUC, e à Secretaria Municipal da Fazenda, que 

realizem estudos técnicos de viabilidade para instalação de uma nova escola 

municipal de ensino médio em parceria com a universidade de São Caetano 

do Sul (USCS) em nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1351/18 a 1363/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especialmente nas proximidades 

do condomínio jacarandá, localizado no conjunto dos Radialistas, visando 

garantir maior segurança à população do bairro São José; estudos sobre a 

possibilidade de realizar recapeamento asfáltico nas ruas do bairro São José, 

principalmente nas ruas Padre Mororo, José de França Dias, Washington Luís, 

avenida Antônio da Fonseca Martins, rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira localizadas no bairro São José; a manutenção geral na EMEI Irineu da 

Silva; acelerar processo de limpeza dos bueiros localizados nas ruas do bairro 

São José; disponibilizar GCMs da rotam (rondas táticas com apoio de 

motocicletas) para realizar rondas constantes nas ruas do bairro São José a fim 

de coibir ações criminosas; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas principalmente nos horários de entrada e saída, nas imediações das 

escolas do bairro São José; revitalização geral na UBS Dolores Massei, 

localizada na rua Senador Fláquer, 134, bairro São José; a dedetização nas 

ruas próximas ao Cemitério da Saudade, bairro São José; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente a pé, nas ruas que 

contam com maior número de comércio e transeuntes, bairro São José; a 

possibilidade de estender o horário de atendimento, da UBS Dolores Massei - 

localizada na até as 21:00h, bairro São José; a instalação de cobertura (abrigo) 

no ponto de parada de ônibus, localizado na rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, defronte ao nº 1260, bairro Cerâmica; manutenção geral na 

EMEI Jacob João Lorenzini, bairro São José; e manutenção geral na EMI 

Thereza Coan Fiorotti, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1369/18 a 1380/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão 

das ruas Machado de Assis, Rui Barbosa, Clemente Ferreira, Olavo Bilac e 
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adjacentes, no bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda a extensão das ruas Francesco Fiorotto, Maringá, 

Gurupi, Marlene e adjacentes, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da avenida Walter 

Thomé e ruas José Mariano Garcia Júnior, Dr. Manoel de Abreu, Pirajú e luís 

fioroti, no bairro Olímpico; à instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos, nas principais vias do bairro Jardim São Caetano; à instalação de 

lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos, nas principais vias do bairro 

Mauá; à instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos, nas 

principais vias do Centro; à instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos, nas principais vias do bairro Fundação; à instalação de lixeiras para 

a coleta de resíduos orgânicos, nas principais vias do bairro Santa Paula; à 

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

do bairro Oswaldo Cruz; à instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos, nas principais vias do bairro Prosperidade; estudos para completa 

reforma do teatro Paulo Machado de Carvalho, no bairro Santa Maria; e 

estudos para a reforma do teatro municipal Santos Dumont, no bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1381/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação 

de equipamento semafórico ou algum outro modelo de sinalização que indique 

"conversão livre à direita", para os veículos que pretenderem adentrar o 

parque chico mendes utilizando o leito carroçável na avenida Fernando 

Simonsen, 566, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1258/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

região das escadas na rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1264/18. Francisco de Macedo 

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

visando rondas ostensivas em todo o bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1265/18. Francisco de Macedo 

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

visando rondas ostensivas em todo o bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1269/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Policiamento de 

Área Metropolitana Seis, Coronel PM Paulo Henrique Fontoura Faria e ao 

Capitão PM Rodrigo Rocco Razuk Maluf, Comandante da 3ª Cia. do 6º 
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Batalhão da Polícia Militar de São Caetano do Sul, pelos 43 anos do comando 

cpa - m6. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

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

1270/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela solenidade em 

comemoração ao 43º ano do CPA-M6, Comando de Policiamento de Área 

Metropolitana - 6, ocorrida em 22 de março. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1278/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações a Vinicius Galina pela medalha de ouro nas Olimpíadas 

Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1282/18. Sidnei Bezerra da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício a Empresa Brasiluz Eletrificação e 

Eletrônica, visando instalar um poste de iluminação pública na viela 

localizada na rua Iguassu altura do número, 143, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1283/18. Sidnei 

Bezerra da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e preventivas na viela localizada na rua 

Iguassu altura do número, imediações no número 143, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1332/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas mediante patrulhamento 

ostensivo nas ruas Nossa Senhora da Candelária e Castro Alves, ambas no 

bairro Oswaldo Cruz, principalmente no horário das 6:00 as 10:00 e das 17:00 

horas em diante. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1333/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

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

patrulhamento na rua Alegre com a rua Martino de Martine, ambas no bairro 

Barcelona, principalmente no horário das 6:00 as 10:00 e das 17:00 horas em 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1334/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a inclusão de informação 

sobre o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) nos boletins de ocorrências de 
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acidentes de trânsito. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1335/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, 

visando instalar a "Sala Rosa" no Instituto Médico Legal de São Caetano do 

Sul ou nos imls da grande região do ABC Paulista com o intuito de atender 

com mais conforto e sigilo as mulheres vítimas de violência doméstica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1336/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas mediante patrulhamento na 

avenida Guido Aliberti com rua Francisco Falzarano, bairro Mauá, com ênfase 

no horário das 17:00 horas em diante. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1342/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

na rua José Henrique de Sá, e imediações, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1346/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a reiteração do pedido para a 

limpeza do terreno em toda a extensão da rua Barros, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1349/18. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Comando de Policiamento da Área 

Metropolitana Seis, órgão responsável pela proteção das pessoas, combate ao 

crime e preservação da ordem pública na região do Grande ABC, pelo seu 43º 

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

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

1350/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especialmente nas 

proximidades do conjunto dos Radialistas, visando garantir maior segurança 

à população do bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1366/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão da avenida Walter Thomé e ruas José 

Mariano Garcia Júnior, Dr. Manoel de Abreu, Pirajú e luís fioroti, no bairro 

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

1367/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

das ruas Machado de Assis, Rui Barbosa, Clemente Ferreira, Olavo Bilac e 

adjacentes, no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1368/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Francesco Fiorotto, Maringá, 

Gurupi, Marlene e adjacentes, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1268/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento da Senhora Cleusa Martins de Faria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1324/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento de Guacirema Brajato Fivuthin. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1327/18. Marcos Sergio 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Alice Chenche. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1364/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor João 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em virtude dos votos de 

profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de 

silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à 

fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

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

Anacleto Campanella Junior e Cesar Rogério Oliva. 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 

o Nobre Edil Eclerson Pio Mielo, que logo em seguida reassume a presidência 

da Mesa e dá prosseguimento a chamada nominal. Faz uso da palavra o Nobre 

Edil Edison Roberto Parra. O Presidente solicita e o 1º Secretário assume a 

presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira 



 

 

hae  11 

e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais desejando fazer o uso da 

palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem 

do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo 

nº 3391/17. Edison Roberto Parra. 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 Orientação Profissional para o Primeiro 

Emprego’ nas Escolas Públicas Municipais 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 1990/15. Fábio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre a instalação de bebedouros nas agências bancárias, no 

âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com voto favorável do 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”. Item III - Processo 

nº 2499/15. Fábio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre a criação de locais específicos, reservados 

exclusivamente para pessoas com deficiência física em eventos realizados 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, contrário. Colocado o Parecer da Comissão de Finanças e 

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

encerrada. Colocado em votação, o Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento fica “Aprovado, com voto contrário do Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se o Projeto de Lei”. Item IV - Processo nº 

2635/15. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Estimula as concessionárias e revendedoras de veículos 

automotores, situadas no Município de São Caetano do Sul, a entregarem 

laudo técnico especializado dos hodômetros, sempre que solicitado e dá outras 

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

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

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

com voto favorável do Vereador Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-

se”. Item V - Processo nº 4606/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 
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Lei que “Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 3.640, de 12 de março de 

1998, que ‘Institui a “Semana Municipal do Aleitamento Materno” 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 VI - Processo 

nº 9080/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Padre Alexandre Costa Santos, pelos relevantes serviços 

prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. O Sr. 

Presidente comunica ao Plenário que se encontra na mesa, pedido de 

arquivamento efetuado pelo autor do Projeto de Lei, Vereador Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de 

arquivamento”. “Arquive-se.” Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e trinta e sete 

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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