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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TRÊS DIAS DO 

MÊS DE ABRIL 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 7ª 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. Processo nº. 8216/17. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.252, de 

22/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.251, de 

22/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1330/18. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Autoriza a contratação de financiamento com a Caixa Econômica 

Federal, para a implementação do programa Avançar Cidades - Saneamento.". 

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

Processo nº. 1331/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza a 

contratação de financiamento com a Caixa Econômica Federal, para a 

implementação do programa Avançar Cidades - Resíduos Sólidos.". “Às 

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

nº. 1384/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Institui a Campanha de Prevenção do Ceratocone, no âmbito do município 

de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 1412/18. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Altera a denominação da rua João Pessoa para rua Samuel Klein, no trecho 

compreendido entre a avenida Conde Francisco Matarazzo e rua Amazonas.". 

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

Processo nº. 1446/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Acrescenta parágrafo único ao artigo 8º da Lei nº 4.207, de 03 de março de 

2004, que instituiu o Estatuto Municipal da Pessoa Deficiente e do Portador 

de Necessidades Especiais, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1454/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no 
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Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

a 'Semana de Prevenção à Síndrome de Diógenes' e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 1455/18. 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 do Parkinsoniano' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 1456/18. 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, a 'Semana de Prevenção à Mortalidade Materna' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1388/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Emérito' ao 

Padre Alexandre Costa Santos, pelos relevantes serviços prestados ao 

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

Orçamento”. Processo nº. 1382/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Joana Angélica, e arredores, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1385/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização urgente do teatro Paulo Machado de Carvalho, 

localizado na alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1387/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando solucionar com urgência 

dentro do cronograma preestabelecido a poda de galhos de árvore, sito à 

alameda Conde de Porto Alegre, 1999, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1391/18 a 1397/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o conserto dos ventiladores das salas de aula da EMEF - 

Escola Municipal do Ensino Fundamental 28 de Julho, na rua Oriente, 501, 

bairro Barcelona; a pintura da EMEF - escola municipal do ensino 

fundamental 28 de Julho, na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; a instalação 

de placas indicando o caminho para o estádio municipal Anacleto 

Camapanella, localizado na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; a 

remoção de fios pela empresa responsável em frente a loja scudetto, na 

alameda Cassaquera, 705, bairro Barcelona; fiscalização quanto as vagas de 

idosos na cidade; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Justino 

Paixão, Jardim São Caetano; e instalação de lixeiras em toda a extensão da 

rua Rio Grande da Serra, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1399/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando a implantação de faixa de "carga e descarga" 

na rua Martim Francisco, 137, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1400/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a reforma na sede do Tiro de Guerra de São Caetano 

do Sul 02-069, localizado na avenida Guido Aliberti, nº 1713, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1401/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos para 

plantar 30 (trinta) árvores no passeio público (calçada) da avenida 

Prosperidade, 227, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1404/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre os Conselhos Municipais tenham na sua composição 50% de 

participação feminina. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1405/18 a 

1408/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências no sentido de realizar a revitalização da praça, localizada na rua 

Santos Parra, altura do número 196, bairro Mauá; reparo no teto do Hospital 

São Caetano, local utilizado provisoriamente para atendimento do Hospital 

Municipal de Emergências Albert Sabin, localizado na rua Espírito Santo, 

277, bairro Santo Antônio; realizar a manutenção e melhorias na quadra 

esportiva, bem como em todo o terreno ao redor, localizados na rua 

Tamandaré, altura do número, 326, bairro Mauá; e a instalação de lixeiras em 

todo o bairro Mauá, em especial, na praça localizada na rua Santos Parra, 196, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1414/18 a 1416/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: intimar o 

proprietário do imóvel para reforma da calçada na rua Machado de Assis, 312, 

bairro Santo Antônio; a substituição e limpeza da tampa da boca de lobo na 

rua Machado de Assis, esquina com rua São Jorge, bairro Santo Antônio; e o 

recapeamento asfáltico na rua Olavo Bilac, 92, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1431/18 a 1444/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a implantação de programa de horta 

comunitária em São Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, notadamente, com ênfase ao combate de crimes de furto e 

roubo, nas imediações do bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente, com ênfase ao combate de crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Santo Antônio; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, com ênfase ao 

combate de crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro São José; 
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determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, com 

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

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

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

imediações do bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, notadamente, com ênfase ao combate de crimes de furto e 

roubo, nas imediações do bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente, com ênfase ao combate de crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Mauá; , notadamente, com ênfase 

ao combate de crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Boa Vista; 

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

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

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

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

imediações do bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

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

nas imediações do Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

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

nas imediações do bairro Prosperidade; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente, com ênfase ao combate de crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1447/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as formalidades de estilo e para solucionar 

com urgência, estudos dentro do cronograma preestabelecido a poda de galhos 

de árvore, plantada que está, à rua Padre Mororo, altura do número 356, bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1449/18 a 1452/18. Edison 

Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação do programa família acolhedora em nosso 

município; para que envie uma equipe para realizar a reforma da tampa do 

bueiro localizado na avenida Antônio da Fonseca Martins, 13, bairro São José; 

para que envie uma equipe de campo para realizar a devida reforma e 

substituição da grade do bueiro da rua dos Meninos, esquina com a rua 

Capivari, bairro Nova Gerty; e a instalação de bancos para pessoas sentarem 

na rua Boa Vista, 50, terminal José Montilha, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1458/18 a 1462/18. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: revitalizar a pintura das guia da calçada na rua Pedro 

Alexandrino, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e constantes na praça Cardeal Arcoverde, Centro; revitalizar a 
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pintura da faixa seccionada na rua Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação; 

a poda de árvores na rua Perrella, bairro Fundação; e revitalizar a pintura das 

guias das calçadas no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1464/18 

a 1468/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da 

sinalização de solo "pare", bem como da faixa de travessia de pedestre, 

localizadas na confluência das ruas Pinheiro Machado e Rafael Correa 

Sampaio,santa paula; manutenção no asfalto da rua Monte Alegre, nas 

proximidades do número 163, bairro Santo Antônio; a manutenção do bueiro, 

localizado na avenida Fernando Simonsen, nas proximidades do número 699, 

bairro Cerâmica; laboriosos estudos com vistas a realizar limpeza nos bueiros 

localizados na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica; e que 

realize a repintura da sinalização de solo "pare", bem como o recapeamento 

asfáltico da rua Bertolino da Cunha, nas proximidades do número 370, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1472/18 a 1477/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas imediações das EMEIs e EMIs do bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Francesco de 

Martini, e demais ruas do bairro Olímpico; ampliação e manutenção geral na 

EMEI Fernando Pessoa; ampliação e manutenção geral na EMEF 28 de Julho; 

ampliação e manutenção geral na Creche Zilda Natel; e revitalização geral no 

Centro de Especialidades Médicas Samuel Klein, localizado na rua Heloísa 

Pamplona, 269, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1383/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

na rua Joana Angélica, e arredores, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1398/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas nas imediações da EMEF Eda 

Mantoanelli, na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1409/18. César 

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

M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas nas imediações da 

EMEF moura branco, na rua Xavantes, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1417/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício a 
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empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a remoção dos fios pendentes na rua 

Rio Grande do Sul, esquina com rua Arnaldo Sante Locoselle em frente a afa 

plásticos, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1418/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1419/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1420/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1421/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1422/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1423/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1424/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1425/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 
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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 Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1426/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1427/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1428/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1429/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 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 Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1430/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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 Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1445/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações pela matéria da presidente do núcleo de ação social da 

ACISCS, Ligia Estevam, no jornal ABC Repórter publicado em 31 de março 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado". Processo nº. 

1448/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas ao longo da 

avenida Guido Aliberti, nas divisas da cidade e, se possível, estender para as 

regiões fronteiriças de São Caetano do Sul, em especial a formada pelo bairro 

Mauá, a atividade delegada. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 1453/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 8º aniversário 

da Igreja Bola de Neve de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado". Processo nº. 1457/18. Francisco de Macedo 

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

visando rondas ostensivas e constantes na praça Cardeal Arcoverde, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1463/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao restaurante 7 mares, em razão de seu 21° 

aniversário de fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1471/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

de Martini e demais ruas do bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1386/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede - 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, visando informações sobre a 

acessibilidade das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida na 

estação de trens de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1413/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Marcos Antônio dos Santos, mais conhecido por "Seu 

João de Barro". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1470/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Senhor  Sr. Valdomiro Conde, ocorrido no dia 02 de abril. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1478/18. Eclerson Pio Mielo e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Iorema Manfredi Pereira. 

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 



 

 

hae  9 

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

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Jander 

Cavalcanti de Lira. 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 

4606/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes E Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira Da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item II - Processo nº 3087/17. 

Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera 

a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.913, de 30 de junho de 2000 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 III - 

Processo nº 3712/17. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do 

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

Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Incentivo ao Programa 

Família Acolhedora’ e dá outras providências”. 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 

Edison Roberto Parra. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer uso 

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

de arquivamento”. “Arquive-se.” Item IV - Processo nº 3724/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Institui o serviço de Terapias Naturais nas UBS (Unidades 

Básicas de Saúde) do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na 

mesa, pedido de arquivamento efetuado pelo autor do Projeto de Lei, 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Colocado em discussão e 

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

votação, fica “Aprovado o pedido de arquivamento”. “Arquive-se.” Item 

V - Processo nº 5087/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 
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inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha Farmácia 

Veterinária Solidária’, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá 

outras providências”. O Presidente informa que se encontra na Mesa pedido 

de Vista do processo por 3 (três) Sessões, feito pelo autor, vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo, Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista 

por 3 (três) Sessões”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e seis 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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