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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DOZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e nove 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 16ª 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. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.269, de 

14/05/18; nº 11.274, de 28/05/18; nº 11.278, de 06/06/18; nº 11.280, de 

07/06/18. “Ciente”. Processo nº. 1173/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.276, de 04/06/18. 

“Ciente”. Processo nº. 2716/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.277, de 05/06/18. “Ciente”. 

Processo nº. 2717/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.279, de 07/06/18. “Ciente”. Processo 

nº. 2684/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera dispositivos da 

Lei Complementar Municipal nº 07, de 28 de setembro de 2017 que dispõe 

sobre as normas relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2685/18. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "Autoriza a alienação de bem imóvel de propriedade do município 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2720/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o Programa Mais Oportunidade no município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2721/18. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "Revoga a Lei Municipal nº 4.959, de 08 de dezembro de 2010 que 

dispõe sobre a concessão administrativa de uso do Centro Esportivo e 

Recreativo João Rela - C.E.R. do bairro São José, à Associação 

Profissionalizante BM&F e dá outras providências. ". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2722/18. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o Programa Agente Jovem do 
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município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2759/18. 

Prefeitura Municipal. Projeto de lei que "Altera o item 1, do inciso I, do art. 3º 

da Lei Municipal nº 5.586, de 29 de novembro de 2017 que estima a receita e 

fixa a despesa do município para o exercício de 2018.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2648/18. 

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

identificação de portas de gabinetes e salas de repartições públicas do 

município de São Caetano do Sul em sistema braile e dá outras providências.". 

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

nº. 2649/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Autoriza a 

realização de parcerias entre o Poder Executivo e entidades sociais, empresas 

privadas e pessoas físicas para instalação e manutenção de lixeiras, nas escolas 

municipais, logradouros, prédios públicos e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

2650/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no 

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

'Corrida dos Servidores da Limpeza Pública - Corrida dos Garis' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2651/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Disciplina a comercialização de compostos combustíveis em 

recipiente avulso, 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. 2652/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

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

São Caetano do Sul, o "Dia de Enfrentamento à Psicofobia" e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2654/18. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, o 'Serviço de 

Inspeção Municipal - SIM', na forma que especifica e dá outras providências.". 

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

nº. 2655/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de instalação de pia adaptada às pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais que 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2656/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do 

Sul, o 'Programa Voluntário de Fomento às Ações Sustentáveis' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2657/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 
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de Lei que "Autoriza o Poder Executivo realizar inscrições para a prática de 

natação, via internet, pelo site da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2667/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e dos artigos 1º e 7º, 

todos da Lei nº 4.313, de 06 de setembro de 2005, que institui a 'Campanha 

Permanente de Conscientização e Doação Voluntária de Sangue', no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2733/18. Marcos 

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

artigo 1º, ambos da Lei nº 4.181, de 31 de outubro de 2003, que dispõe sobre a 

proibição de fornecimento de alimentação aos pombos e animais nocivos à 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2747/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instalação de 

redes de proteção em janelas e sacadas de edifícios residenciais novos no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2741/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede 

título de "Cidadão Emérito" ao ilustríssimo Senhor Doutor João Alberto 

Ferreira de Mattos, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às 

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

nºs. 2611/18 a 2616/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

tapagem do buraco no leito carroçável, situado na avenida Dr. Augusto de 

Toledo, 259, bairro Santa Paula; a tapagem do buraco no leito carroçável, 

situado na avenida Presidente Kennedy, 3320, sentido Santo André, bairro 

Santa Paula; a repintura na faixa de pedestre, rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

450, defronte Patrulheiros Mirins, bairro São José; a repintura da sinalização 

asfáltica de pare e da divisão da faixa amarela, no cruzamento da rua Rosa com 

a rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; a tapagem do buraco no 

cruzamento da rua Espírito Santo com a rua Curupaiti, bairro Santo Antônio; e 

a manutenção em toda a extensão da rua Constituição, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2618/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos visando posteriormente e 

mediante edição de Decreto Municipal, alterar a denominação da rua João 

Pessoa para rua Samuel Klein, no trecho compreendido entre a avenida Conde 

Francisco Matarazzo e a rua Amazonas, conforme ilustrações anexas. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2619/18 a 2621/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para verificar 

o tempo de passagem das luzes dos semáforos na rua João Pessoa com Dr. 

Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; a desratização das bocas de lobo na rua 

Carmine Perrella, 367, bairro Mauá; e a reforma da calçada na avenida Tietê, 

315, em frente ao Centro Policlínico Gentil Rstom, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2622/18 a 2626/18. 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 instituidor da "Biblioteca Digital" e da outras 

providências; determinar que a compensação ecológica seja na mesma região 

onde ocorreu a supressão ou corte de arbóreos; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando implantar em São Caetano do Sul um aplicativo para 

celular para acesso as atividades esportivas da SELJ - Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude; trazer para São Caetano do Sul o caminhão 

"Ciência Móvel"; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

o programa emprego cidadão aos participantes de tratamento de dependência 

química na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2627/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a alteração da denominação da praça "Ivanhoé Espósito", situada 

à rua Humberto de Campos com rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, para praça 

"Terço dos Homens". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2628/18 a 

2632/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize 

o recapeamento asfáltico na altura do número 183, da rua Giácomo Dalcin, 

bairro Nova Gerty; que realize a manutenção da valeta, situada na avenida 

Tietê, altura do número 580, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na 

altura do número 30 da rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty; o 

recapeamento asfáltico na avenida Presidente Kennedy, altura do número 3654, 

bairro Santa Paula; e o recapeamento asfáltico narua Francesco Coppini, altura 

do número 58 , bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2637/18 a 2642/18. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a construção 

de uma escadaria com corrimãos na rampa de acesso do Hospital São Caetano 

que fica localizado na rua Espírito Santo, 277, bairro Santo Antônio; a limpeza 

constante da rua Nestor Moreira, 291, bairro Cerâmica; a revitalização do 

velório São Caetano do Sul, localizado na rua Rio Grande do Sul, 790, bairro 

Santo Antônio; a revitalização da iluminação pública na rua Manoel Pedro 

Vilaboim, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Manoel Pedro Vilaboim, bairro Olímpico; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 2644/18 a 2647/18. 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 desenvolver aplicativo (app) para a central de "Achados e 

Perdidos"; instituir o programa auxilio creche para apoiar mensalmente com 

recursos as mães que comprovadamente não tenham renda financeira suficiente 

e que tenham filhos em idade de educação infantil; tornar obrigatória a 

divulgação do calendário oficial de vacinação nas contracapas dos cadernos 

distribuídos aos alunos das escolas públicas do município de São Caetano do 

Sul; e intensificar mediante dados comparativos a campanha preventiva de 

combate a gripe H3N2. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2653/18. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que 

seja revisto imediatamente no sentido de reajustar para um menor valor a tarifa 

de ônibus de São Caetano do Sul, devido à redução no preço do diesel. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2658/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de rede de 

comunicação em Wi-Fi nas principais praças do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2659/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando instalação de uma lombofaixa no lugar da faixa 

de pedestre já existente, alameda São Caetano, 1195, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2661/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

a esta Edilidade, versando programa "Governo em Movimento", o "Programa 

Bairro Empreendedor", no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2664/18 e 2665/18. Ricardo Andrejuk. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a pintura do gradil que cerca o parque na alameda Conde de Porto 

Alegre, 860, parque Cidade das Crianças, bairro Santa Maria; e a instalação de 

um semáforo na rua Conselheiro Lafayette, 375, com rua Votorantim, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2677/18 a 2683/18. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas imediações da rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Margarida, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Dr. Mário Freire, bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Caetano Nobile, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Engenheiro Cajado de Lemos, bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 
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imediações da rua Mato Grosso, bairro Cerâmica; e a realização de estudos e 

tratativas, para que sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das 

águas pluviais, notadamente na rua Major Carlos Del Prete, com a rua José do 

Patrocínio, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2695/18 a 2715/18. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da praça Erasmo 

Batissaco, na rua da Eternidade, 13, bairro Mauá; a notificação do proprietário 

e a visita da Vigilância Sanitária na esquina das ruas Rio Branco e rua Perrella, 

bairro Fundação; a recolocação da grade no entorno da EMEF Senador Fláquer, 

na rua Heloísa Pamplona, 180, bairro Fundação; a colocação de um piso 

vinílico em parte do patio externo da EMI Gastão Vidigal Neto, na rua dos 

Berilos, 113, bairro Prosperidade; a retirada de 2 bancos de cimento existentes 

na, EMI Gastão Vidigal Neto rua dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; a 

reforma da estrutura do telhado externo da EMI Gastão Vidigal Neto, na rua 

dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; a cobertura do ponto de parada 

obrigatório de ônibus na estrada das Lágrimas, 562, Jardim São Caetano; a 

análise das árvores existente na rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista; a 

reforma da recém inaugurada quadra poliesportiva do clube GISELA, na rua 

Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista; melhorias e revitalização do Velório 

Municipal do antigo "Hospital São Caetano", à rua Rio Grande do Sul, 790, 

bairro Santo Antônio, ou a alocação deste em local com instalações novas e 

adequadas ao referido serviço público; a reforma e/ou substituição da lona 

branca que cobre o palco no interior do parque Espaço Verde Chico Mendes, 

na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José; a calibração dos novos 

radares instalados na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; a 

revitalização da arte externa na parede da EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, 

na rua Maranhão, 22, bairro Santo Antônio; a reforma da EMEF Bartolomeu 

Bueno da Silva, na rua Maranhão, 22, bairro Santo Antônio; a notificação do 

proprietário na rua Alegre, 127, bairro Santa Paula; tornar a via de único sentido 

de fluxo de trânsito na rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Oswaldo Cruz; 

a reforma de um desnível no viaduto da Independência, bairro Fundação; a 

revitalização do ponto de parada obrigatório de ônibus na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, 1109, bairro Santa Paula; a instalação de um semáforo na rua 

Serafim Constantino, Centro; fiscalização em toda extensão da rua Santa 

Catarina, Centro; e substituição e/ou melhora da iluminação pública existente 

na rua Humberto de Campos, 750, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2723/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma e revitalização do espaço 

ao lado do viaduto da Independência, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2724/18 a 2731/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: recapeamento asfáltico na avenida Guido Aliberti entre os números 

4476 à 4308, Jardim São Caetano; a poda de árvore na alameda Cassaquera, 

42, bairro Barcelona; a implantação de barras de ferro na esquina da rua São 

Paulo com a avenida Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula; para que, em 

conjunto com a Eletropaulo, façam com urgência a poda da árvore da rua São 

Paulo, 2496, bairro Santa Paula; recapeamento asfáltico na estrada das 

Lágrimas, 1925, bairro Mauá; providências urgentes no sentido de realizar a 

manutenção ou a troca da tampa do bueiro, localizado estrada das Lágrimas, 

1925, bairro Mauá; a saesa em conjunto com a Eletropaulo, façam com 

urgência a poda da árvore da rua Urupema, 172, bairro Oswaldo Cruz; e realizar 

a manutenção da valeta no cruzamento da rua São Paulo com a rua Tiradentes 

no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2732/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação de rede de comunicação em Wi-Fi nos parques do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2734/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando à instalação de uma vaga 

destinada a portadores de necessidades especiais na rua Garça, 323, bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2735/18 e 2736/18. 

Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico na rua Octávio Hildebrando, altura do número 143, bairro Mauá; e que 

realize a manutenção da placa com os dizeres "parada de ônibus", situada na 

rua Giácomo Dalcin, altura do número 381, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2737/18 e 2738/18. Ricardo Andrejuk. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção imediata dos aquecedores da piscina de 

hidromassagem da referida unidade:rua Humberto de Campos, 600, CISE João 

Nicolau Braido, bairro São José; e melhoria na iluminação pública na rua São 

Carlos, 357, com alameda São Caetano, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2740/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

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

Edilidade, versando sobre a implantação do aplicativo denominado "Nota 

Fiscal Premiada" para smartphones que tornar o cadastro imediato a compra, 

premiação mais cristalina, segura e célere. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2744/18 a 2746/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

completa reforma das instalações do "Estação Jovem", localizado em cima do 

terminal de ônibus urbanos e interurbanos de São Caetano do Sul; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas 
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Engenheiro Cajado de Lemos, Mato Grosso, Tupi e Curupaiti, bairro Cerâmica; 

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

das alamedas São Caetano, João Galego, Conde de Porto Alegre e Cassaquera, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2750/18 a 2758/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: criar bibliotecas de pesquisa em todas 

as unidades escolares da rede municipal; realizar força tarefa, que englobe as 

secretarias de serviços urbanos e meio ambiente, a fim de realizar reforma e 

revitalização das praças e áreas de lazer existentes no município; providência 

quanto às pessoas que estão constantemente ocupando as imediações do CEM 

(Centro de Especialidades Médicas, localizado na rua Heloísa Pamplona, 269, 

bairro Fundação; a repintura das faixas de travessia de pedestres localizadas 

nas ruas do bairro Nova Gerty; completa revitalização na escadaria localizada 

na rua Silvia, altura do nº 1267, bairro Nova Gerty; à possibilidade de contratar 

mais médicos para atuar no Centro Policlínico Gentil Rstom, bairro Nova 

Gerty; à possibilidade realizar a limpeza e a revitalização da praça Manoel 

Cantero de La Rosa, localizada entre a avenida Lions Club, e avenida Tietê, 

bairro Nova Gerty; verificar a possibilidade da instalação de uma base de 

segurança fixa na praça Lucindo Cândido, bairro Nova Gerty; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas principalmente nos horários de 

entrada e saída, nas imediações das escolas do bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2635/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

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

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

2636/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

Processo nº. 2643/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à COLSAN - Associação Beneficente de Coleta de 

Sangue, visando instituir e divulgar a todos os doadores de sangue com idade 

superior a 45 anos, que após a segunda doação, terão direito gratuitamente uma 

vez ao ano, ao exame denominado PSA (Antígeno Prostático Específico), para 

detectar aumento da próstata, tudo para incentivar a doação de sangue. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2660/18. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao "Dia do Pastor", que foi comemorado em 10 de 

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



 

 

hae  9 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2666/18. 

Ricardo Andrejuk. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo, visando a substituição do poste de eletricidade locolizado na 

avenida Senador Roberto Simonsen, 304, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2668/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, visando aumento do efetivo da Polícia Militar na região do Grande 

ABC, notadamente, no município de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2671/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2672/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Margarida, bairro 

Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2673/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

Mário Freire, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2674/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Caetano Nobile, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2675/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Engenheiro Cajado de Lemos, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2676/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Mato Grosso, 

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

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

2687/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

participação e 1ª colocação da EME Professor Vicente Bastos no torneio 

intercolegial de "League of Legends do Greenk Tech Show" (nome formado 
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pelas palavras "geek", apaixonados por tecnologia, e "green", para denotar a 

preocupação com o meio ambiente), que aconteceu no Anhembi entre os dias 

25 e 27 de maio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2688/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxilio de motocicletas no 

entorno da EMEF - Escola Municipal do Ensino Fundamental 28 de Julho, na 

rua Oriente, 501, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2689/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas em toda extensão da rua Bell Aliance, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2690/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Pasteur, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2691/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas em toda extensão da avenida Bela Vista, bairro 

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

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

2692/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

toda extensão da rua Duque de Caxias, bairro Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2693/18. César Rogério 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Matilde, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2694/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Humberto de Campos, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2718/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos organizadores do 

3º Samba Solidário, realizado dia 11 do corrente mês, pelo sucesso do evento. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2719/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao jornal Diário do Grande 

ABC pela excelente matéria do suplemento especial, referente ao Dia 

Internacional do Meio Ambiente. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2739/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Municipal de Esporte Lazer e Juventude, na pessoa do Ilmo. Senhor Secretário 

Municipal, Roberto Luiz Vidoski, extensivo a diretoria do esporte clube São 

Caetano e a Confederação Brasileira de Tênis - CBT, pelo fato da cidade de 

São Caetano do Sul sediar a 1ª Copa das Federações de Tênis em Cadeira de 

Rodas, competição da CBT - Confederação Brasileira de Tênis. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2742/18. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Engenheiro Cajado de 

Lemos, Mato Grosso, Tupi e Curupaiti, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2743/18. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão das alamedas São Caetano, João 

Galego, Conde de Porto Alegre e Cassaquera, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2748/18. Maurício Fernandes da 

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

Congratulações à igreja adventista do sétimo dia, pela nobre atitude com a 

entrega gratuita de 6 mil livros, intitulado "O Poder da Esperança", realizada 

no último dia 26 de maio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2749/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

entrada e saída nas proximidades das escolas localizadas no bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2593/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando informações 

sobre os serviços prestados pela Empresa Brasiluz Eletrificação e Eletrônica 

Ltda. O Presidente comunica ao Plenário que nesta Sessão resta ao presente 
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processo entrar em votação, salientando que a discussão ocorreu na 16ª Sessão 

Ordinária. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos 

vereadores César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo.” Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores 

Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. Processo nº. 2633/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor 

Prefeito municipal, visando informações sobre a Festa das Nações Esportivas. 

Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. 

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

votação, fica “Rejeitado, Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos 

favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Processo nº. 2634/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações sobre a coleta, 

destinação, custos e arrecadação do lixo no município de São Caetano do Sul. 

Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores Jander César 

Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra 

os vereadores César Rogério Oliva e Anacleto Campanella Junior. O Presidente 

comunica que em virtude de haver esgotado o tempo regimental para a fase do 

Expediente, o encaminhamento da votação e a votação ficam adiados para a 

próxima Sessão Ordinária. Processo nº. 2662/18. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Leonice Alves Cianciulli. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2663/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da tenista Maria Esther 

Andion Bueno. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2669/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2670/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Lucio José Costa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2686/18. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata 



 

 

hae  13 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria 

Célia de Oliveira Castelluber. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Em consideração aos 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, César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. 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 4291/17. Edison 

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

‘Campanha de Conscientização e Orientação sobre a Artrite Reumatóide’, 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”. Item II - Processo nº 4605/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana de Combate e 

Conscientização sobre a Síndrome de Burnout’ 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 4818/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Abril de Olhos 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item IV - 

Processo nº 5317/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do ‘caput’ do artigo 3º da 

Lei nº 3.233, de 3 de setembro de 1992 e dá outras providências”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Item V - Processo nº 5813/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Discussão 

e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao 
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artigo 2º da Lei nº 4.801, de 18 de setembro de 2009, que institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de 

Jerusalém’ 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 Moacir Luiz Gomes Rubira. Colocado em discussão 

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

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

VI - Processo nº 5814/17. Jander Cavalcanti de Lira. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o reconhecimento 

da ‘Festa da Cultura Nordestina’ como Patrimônio Cultural Imaterial do 

Município de São Caetano do Sul.”. Colocado em discussão, faz uso da palavra 

o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. O Presidente solicita e o Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição assume a presidência da Mesa. Para encaminhar a 

votação, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida 

reassume a presidência da Mesa. Colocado em votação, fica “Aprovado o 

Parecer, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Olive, 

Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo.”. “Arquive-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para duas 

Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima quinta-feira, dia 14 

(quatorze) de junho, a partir das 09 (nove) horas, e declara, às dezenove horas 

e dezenove 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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