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ATA DA 19ª 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 SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e quatro 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. As Atas da 18ª Sessão, da 

Ordinária, da 8ª, 9ª e 10ª Sessão Extraordinária e da 5ª Sessão Solene 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. Ofícios do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.275, de 29/05/18; nº 

11.284, de 11/06/18; nº 11.285, de 12/06/18; nº 11.286, de 14/06/18; nº 11.287, 

de 19/06/18. “Ciente”. Processo nº. 2912/18. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores do Fundo 

Social de Solidariedade do município, a título de subvenção social, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3012/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2930/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 4369, de 15 de 

março de 2006, que dispõe sobre a criação da 'Campanha Permanente de 

Prevenção de Acidentes com Motocicletas e Bicicletas' no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2941/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 'Sistema de Doação de 

Equipamentos de Sinalização Sonora' para semáforos das principais vias do 

município de São Caetano do Sul, para a travessia de pessoas com deficiência 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2973/18. Roberto Vagner Ribeiro 

Barbato. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.523, de 21 

de agosto de 2007, que instituiu a Campanha Permanente de Prevenção à 

Anorexia Nervosa e à Bulimia nas escolas da Rede Municipal de Ensino e dá 

outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 2976/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, a 'Olimpíada Ambiental', a ser realizada nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3010/18. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proteção e cuidados com os 

animais comunitários e transitórios que tenham sido abandonados nas vias 

públicas 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. 3024/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 4.911, de 30 de junho 

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

Despejo de Óleo Vegetal Comestível em Pias e Bueiros e sua Reciclagem, no 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3025/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 3.796, de 17 

de maio de 1999, que instituiu a 'Semana de Prevenção ao Alcoolismo', no 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2978/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título 

de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Edson Aleksandro dos Reis, pelos 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2902/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a poda da árvore na rua Ângelo Aladino Grecchi, 27, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2903/18 a 2906/18. Roberto Vagner Ribeiro 

Barbato. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a repintura da sinalização de solo que indicam 

faixa de pedestres e o aviso de pare na rua Schon, esquina com a rua dos 

Meninos, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Desireè 

Malateaux, esquina com a rua Carmine Perrella , bairro Mauá; o recapeamento 

asfáltico na rua Ana Maria Martorelli, altura do número 69, bairro Mauá; e 

implementar cadastro de proprietários de Veículos Aéreos Não Tripulados - 

VANTS, populares drones, bem como autorizar a Guarda Civil Municipal de 

São Caetano do Sul a fiscalizar a utilização dos equipamentos no município, 

mediante treinamento. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2907/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

providenciar vagas para estacionamento de motocicletas na avenida Goiás, altura 

do número 1288. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2911/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 



 

 

hae  3 

revitalização da calçada na rua Floriano Peixoto, 285, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2913/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma 

vaga para deficiente na rua Santos Dumont, 206, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2914/18 a 2920/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: reajustar o valor da gratificação remuneratória por risco de 

vida, dos membros da Guarda Civil Municipal, de que trata o artigo 40 da Lei nº 

3.340, de 09 de dezembro de 1993, com a redação alterada pela Lei nº 3.700, de 

24 de junho de 1998 e Lei nº 5.399, de 31 de março de 2016; acrescentar ou 

alterar dispositivo ao decreto nº 10.525, de 05 de julho de 2012, que 

"Regulamenta o acesso à informação prevista no inciso XXXIII, do caput do 

artigo 5º, no inciso II, do § 3º, do artigo 37 e no § 2º, do artigo 216, da 

Constituição Federal e dá outras providências."; a instalação de uma base fixa da 

Guarda Civil Municipal, na praça José Rosendo dos Santos, localizada na 

confluência das ruas Xingú e Ivaí, bairro Santa Maria,; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas Xingú, Ivaí, alameda São Caetano e 

adjacências, bairro Santa Maria; a instalação de placas educativas, com os 

dizeres: "Trânsito seguro - sinalize suas intenções de manobras", nas vias de 

maior tráfego de veículos do município; o recapeamento asfáltico na avenida 

Senador Roberto Simonsen, altura do número 1091, bairro Cerâmica; e a 

divulgação do Pesqueiro Municipal de São Caetano do Sul no período de férias 

escolares. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2925/18 a 2928/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de semáforo no cruzamento 

das ruas Bom Pastor e rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; a reforma das salas 

e aula e dos banheiros localizados no segundo andar da escola municipal Marily 

Chinaglia Bonaparte I, na alameda Conde de Porto Alegre, 1540, bairro Santa 

Maria; a instalação de um semáforo no cruzamento entre as ruas Tapajós e rua 

Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; e a fiscalização por agentes de trânsito 

no Terminal Rodoviário Intermunicipal e Interestadual José Pedrossiani, 

principalmente no período após as 18 horas, na rua Santo Antônio, 50, Centro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2929/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de lombada 

elevada na rua Nelly Pellegrino com a avenida Paranapanema e instalação de 

radar defronte ao Supermercado Joanin. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2931/18 e 2932/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do Park 

Shopping São Caetano, notadamente no trecho que compreende a alameda 
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Terracota e rua São Jorge, especialmente às sextas-feiras, no período noturno; e 

a instalação de placas indicativas nas imediações da "Casa da Advocacia" - Sede 

da 40ª Subseção da OAB de São Caetano do Sul, situada na estrada das 

Lágrimas, nº 361 - bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2937/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando dispor sobre o estímulo de atividades esportivas para 

idosos, criando o Circuito do Idoso no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2938/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento 

asfáltico na rua Anhanguera, 50, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2942/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando flexibilizar a atual cobrança da taxa de lixo, de 

modo a incluir mais faixas intermediárias que possam reduzir o valor de 

cobrança dos imóveis que apresentaram um aumento significativo do tributo. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2944/18 a 2948/18. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que seja realizada a poda da copa das 

árvores na praça Isidoro Miron, localizada entre a rua Pindorama e a avenida 

Vital Brasil Filho, bairro Olímpico; que seja efetuada a repintura da sinalização 

horizontal de trânsito "pare" na rua Giácomo Dalcin com a rua José Roberto, 

bairro Nova Gerty; a repintura da sinalização horizontal de trânsito "pare", na 

rua Paschoalina, esquina com a rua Lourdes, bairro Nova Gerty; o nivelamento 

asfáltico na rua Panati, 74, bairro Olímpico; e a repintura da sinalização 

horizontal de trânsito "pare", na rua rua Panati, 148, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2959/18 a 2971/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, no período noturno, nas imediações da rua Humberto Fernandes Fortes, 

bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, no período noturno, nas imediações da rua Thomé Teixeira Vilela, 

bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, no período noturno, nas imediações da rua Bartira, bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no período 

noturno, nas imediações da rua Senador Fláquer, bairro São José; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no período noturno, nas 

imediações da rua Serafim Carlos, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em especial, no período noturno, nas imediações 

da rua Duvilio José Quaglia, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em especial, no período noturno, nas imediações 

da rua Adonel de Souza Maciel, bairro São José; determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas em especial, no período noturno, nas imediações 

da rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em especial, no período noturno, nas imediações 

da rua Ulisses Tornincasa, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em especial, no período noturno, nas imediações da rua Ângelo 

Aparecido Radim, bairro São José; a realização de estudos e tratativas para a 

realização de serviços de limpeza no terreno da antiga Fábrica da Matarazzo, 

localizada no bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a 

criação de parque linear na avenida Presidente Kennedy, em São Caetano do Sul; 

e estudos e tratativas para a implantação de biblioteca virtual no município de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2982/18 a 2997/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a troca da luminária que 

está com defeito rua Conselheiro Lafayette, 109, bairro Santa Paula; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, com apoio de motocicletas, na rua 

Guaiamú, no bairro Santa Maria; a instalação de lombada na rua Guaiamú, entre 

os n.º 08 ao 13, no bairro Santa Maria; as podas de árvores na rua General Osório 

altura do n.º 269, no muro do cemitério São Caetano, no bairro Santa Paula; que 

realize a reforma no passeio público (calçada) na rua Marechal Deodoro, 919, 

no bairro Santa Paula; que realize a reforma no passeio público (calçada) em 

toda a extensão da rua General Osório, na calçada do cemitério São Caetano, no 

bairro Santa Paula; a troca de toda a iluminação existente atualmente por 

lâmpadas de LED em toda a extensão da rua General Osório, bairro Santa Paula; 

providências de controle e diminuição da quantidade de pombos dentro do 

parque chico mendes no bairro São José, notificando à CIVISA (Centro 

Integrado de Vigilância à Saúde, localizado na rua Justino Paixão, 141, bairro 

Jardim São Caetano; a reforma do meio fio no trecho da via pública localizada 

na rua dos Cristais, n.º 215, bairro Prosperidade; as podas de árvores na rua 

Humaitá n.º 105 e 117, no bairro Fundação; estudos para que o trecho da rua 

Silvia com rua Adelaide até a rua Maria, seja convertido em contramão para 

descer a via; escala de férias em janeiro, julho e dezembro, do PEC - Programa 

Esportivo Comunitário nos clubes e parques da cidade; o recapeamento no 

cruzamento da rua Piratininga com a rua Conselheiro Lafayette, no bairro 

Barcelona; que seja feita a revitalização, reforma, limpeza da praça Luiz Olinto 

Tortorello, na avenida Goiás com a rua Manoel Coelho, bairro Santo Antônio; 

estudos para instalação de uma base da GCM permanente na praça Luiz Olinto 

Tortorello, na avenida Goiás com a rua Manoel Coelho, bairro Santo Antônio; e 

providências urgentes no sentido de realizar a manutenção ou a troca da tampa 

do bueiro, localizado na praça Luiz Olinto Tortorello, na avenida Goiás, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3004/18 a 3009/18. 
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Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação do programa 

"Educação Infantil para Todos", objetivando o oferecimento de vagas para 

crianças na rede particular de ensino, mediante parceria público privada do 

município de São Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão das ruas Xingú, Arlindo Marchetti, Silvia, Biguá 

e Guaiamú, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão das ruas Bandeirante, Nazareth, Joana Angélica, 

Felipo Roveri e Antônio Galo, no bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas Ângelo Ferro, Octávio 

Hildebrando, Raimundo Maffei, Giácomo Dalcin, Okinawa e Santos Parra, no 

bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 

extensão das ruas Vital Brasil Filho, Território do Acre, Giovanni Thomé, Mirim 

e general Osório, no bairro Olímpico; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda a extensão das ruas São Paulo, joão Migilatti, dos 

Expedicionários e José Santi, no bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3015/18 a 3022/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

possibilidade de contratar mais médicos visando agilizar o atendimento e 

oferecer maior número de especialidades no Centro Policlínico Gentil Rstom; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na Praça Professor Luiz 

Occhini, localizada no final da rua Capivari, bairro Mauá; a reforma e 

revitalização da praça carlos pace, localizada entre as vias Lisboa e Giovani de 

Nardi, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de uma base de segurança nas praças 

localizadas nos bairros do município que apresentam maior incidência de 

assaltos; sugerir as empresas que contratam motoboys incluir a tipagem 

sanguínea e o fator RH no uniforme e capacete dos motoboys atuantes em nosso 

município; a poda da árvore localizada na avenida Tietê, nº 917, no bairro Nova 

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

do Espaço de Lazer e Recreação José Agostinho Leal, bairro Nova Gerty; e 

estudos sobre a possibilidade da instalação de lombada no cruzamento da 

avenida Paraíso com a rua Bom Pastor - bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3023/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando dispor sobre a modificação do § 1º do Decreto 

Municipal nº 8.345/2001, da Lei Municipal 3922/2000 que institui o Programa 

Vigilantes do Meio Ambiente, no âmbito do município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2898/18. Edison Roberto Parra e outros. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, na pessoa do Senhor tunico vieira, secretário executivo, a comparecer a 

esta Câmara Municipal até o dia 30/06/18, para que em audiência pública 
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apresente as contas do Consórcio Intermunicipal Grande ABC dos anos 

exercícios de 2017 e 2018. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2909/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando ajustar os 

fios soltos na rua Santo André, 222, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2910/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - 

SCS, visando ajustar os fios soltos na rua Santo André, 357, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2921/18. 

Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas: Xingú, Ivaí, alameda 

São Caetano e adjacências, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2923/18. 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 Fernando Ferrari, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2924/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa vivo- 

telefônica Brasil s/a, visando a retirada de fios sem utilização no poste de energia 

elétrica , que estão em altura propensa a acontecer um acidente, na avenida 

Lemos Monteiro, 500, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2933/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. 

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

ostensivas nas imediações do Park Shopping São Caetano, notadamente no 

trecho que compreende a alameda Terracota e rua São Jorge, especialmente nas 

sextas-feiras, no período noturno. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2934/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparo da rede elétrica na rua Raimundo Maffei, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2949/18. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas em especial, no período noturno, nas imediações da 

rua Ulisses Tornincasa, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 2950/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em especial, no período noturno, nas imediações da rua Humberto Fernandes 

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

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

nº. 2951/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no período 

noturno, nas imediações da rua Thomé Teixeira Vilela, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2952/18. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no período noturno, nas 

imediações da rua Bartira, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2953/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em especial, no período noturno, nas imediações da rua Senador Fláquer, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2954/18. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no período noturno, nas 

imediações da rua Serafim Carlos, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2955/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em especial, no período noturno, nas imediações da rua Duvilio José Quaglia, 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2956/18. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no período noturno, nas 

imediações da rua Adonel de Souza Maciel, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2957/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

ostensivas em especial, no período noturno, nas imediações da rua Luiz Cláudio 

Capovilla Filho, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2958/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no 
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período noturno, nas imediações da rua Ângelo Aparecido Radim, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2972/18. 

Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à comunidade japonesa, pelo aniversário 

de 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2975/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

de futebol brasileiro, Mário Figueira Fernandes, nascido na cidade de São 

Caetano do Sul e agora naturalizado russo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2979/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento 

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

ocupacional Joyce J.A. Feliciano, supervisora do projeto do CAPS, funcionários 

e pacientes do CAPS, presidente da Fundação Pró-Memoria (Pincoteca): Charly 

Farid Cury, pelo maravilhoso projeto de inclusão dos pacientes. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2980/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - 

SCS, visando a manutenção nos fios que estão pendurados e que sugerimos que 

o poste seja levantado, na altura do n.º 2475 da avenida Goiás e esquina com a 

Piratininga, altura do n.º 118, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2981/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

ostensivas, com apoio de motocicletas, na rua Guaiamú, no bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2998/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Xingú, 

Arlindo marcheti, Silvia, Biguá e Guaiamú, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2999/18. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Bandeirante, Nazareth, 

Joana Angélica, Felipe Roveri e Antônio Galo, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3000/18. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 
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visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Ângelo Ferro, Octávio 

Hildebrando, Raimundo Maffei, Giácomo Dalcin, Okinawa e Santos Parra, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3001/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Vital 

Brasil Filho, Território do Acre, Giovanni Thomé, Mirim e general ozório, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3002/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas São Paulo, 

João Migliani, dos Expedicionários e José Santi, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3003/18. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Governador do Estado 

de São Paulo, visando a autorização do transporte de animais domésticos de 

pequeno porte em trens, metrôs e ônibus intermunicipais do estado de São Paulo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3013/18. 

Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Partido da Social Democracia Brasileira 

- PSDB, em razão da comemoração de seu 30º aniversário de fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3014/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes nas imediações do Espaço de 

Lazer e Recreação José Agostinho Leal, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3026/18. Eclerson Pio Mielo. 

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

ostensivas em toda extensão da Praça Professor Luiz Occhini, localizada na rua 

Capivari - bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2974/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Romualdo Deraldi. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3011/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

falecimento da Sra. Marilene Mercedes Catalão de Carvalho. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”.  Em razão 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. 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 1966/18. Sidnei Bezerra da Silva. 1ª Discussão e Votação Adiadas 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia dos Heróis Anônimos da Revolução 

de 1932 – MMDCA’ 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 1469/18. Cidadãos de São Caetano do Sul. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Revoga a taxa de coleta, remoção e destinação final de 

resíduos sólidos em 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, fazem uso da palavra os vereadores: César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Anacleto Campanella Junior. 

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar 

a votação, fazem uso da palavra os vereadores: César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Edison Roberto Parra e Francisco de Macedo Bento. 

Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores: 

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

Lira, Ricardo Andrejuki e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se”. 

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

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

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

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