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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUATORZE DIAS 

DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta 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. A Ata da 

20ª Sessão Ordinária e da 10ª 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. 

0930/13. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.321, de 09/08/18. “Ciente”. Processo 

nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.313, de 27/07/18; e nº 11.315, de 

31/07/18. “Ciente”. Processo nº. 1594/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.316, de 

01/08/18. “Ciente”. Processo nº. 3070/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.317, de 

02/08/18. “Ciente”. Processo nº. 3450/18. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial e altera o art. 3º da Lei Municipal n° 5.586, de 29 de novembro de 

2017 que estima a receita e fixa a despesa do município para o ano de 2018.". 

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

Processo nº. 3584/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Cria o 

Conselho Municipal de Esportes e Lazer de São Caetano do Sul, vinculado à 

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3391/18. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Institui o "Projeto de Prevenção da Violência Doméstica e Familiar com a 

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde", e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 3499/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Institui, 

no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município, o 'Dia das Artes 

Marciais' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e 
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de Finanças e Orçamento”. O Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo solicita 

a inversão de pauta nas matérias pertinetes a fase do Expediente, para que os 

requerimentos de informação sejam apreciados antes dos projetos de lei. 

Colocado em votação a inversão da pauta, fica "Rejeitado, com votos 

favoráreis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueredo”. 

Processo nº. 3524/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de 

Lei que "Altera a redação dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 3.898, de 08 de junho 

de 2000, que proíbe os munícipes ou empresas de capital privado de utilizarem 

em suas edificações e dependências, materiais produzidos com qualquer 

forma de asbestos ou amianto, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3525/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a 

redação do artigo 2º e seu paragrafo único da Lei nº 3.750 , de 15 de dezembro 

de 1998, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos monumentos históricos 

existentes no município a constar o nome de seus autores, o conceito e a 

importância histórica, a data da obra e o material usado na construção.". “Às 

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

nº. 3526/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera o artigo 2º, da Lei 4.248, de 25 de agosto de 2004, que dispõe sobre a 

instituição de campanhas educativas de combate a violência contra a mulher 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3527/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 5º da Lei 4.039, 

de 27 de fevereiro 2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de 

embalagens à vácuo para molhos e temperos em estabelecimentos tipo 

restaurante, bar, lanchonete e similares, ou assim como comerciantes 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3528/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 3º 

da Lei 4.022, de 22 de novembro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de afixação de placa informativa nos postos revendedores de combustíveis 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3529/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do parágrafo 

único do artigo 2º da Lei 3.917, de 17 de agosto de 2000, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de borracharias e empresas de recauchutagem a adotarem 

medidas para evitar a existência de criadouros para o Aedes aegypti e Aedes 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3530/18. Sueli Aparecida 
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Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 2º 

e 3º da Lei 3.811, de 07 de julho de 1999, que instituiu no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, o Programa Municipal de Voluntários e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3531/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 2º da Lei 3.992, de 18 de 

setembro de 2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de selo com 

os dizeres: 'PMSCS, venda proibida, distribuição gratuita' nos medicamentos 

e produtos hospitalares distribuídos gratuitamente pela Prefeitura Municipal 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3549/18. 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 

Conscientização sobre Antiaborto' e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3579/18. 

Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Altera a redação do 

artigo 1º da Lei nº 4.381, de 7 de abril de 2006, que institui o 'Dia do 

Conselheiro Tutelar' no calendário oficial do município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3594/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Projeto de Lei que "Institui o selo 'Empresa Amiga do Ciclista' 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. 3595/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul a 'Semana Lixo Zero' 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3596/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação da Multa Moral para o 

estacionamento irregular em vagas destinadas às pessoas com deficiência e 

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

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

nº. 3597/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Estabelece regras 

de publicidade sobre as vagas gratuitas disponibilizadas aos idosos no 

transporte coletivo interestadual, no município de São Caetano do Sul, nos 

termos do estatuto do idoso, na forma que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3644/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a apresentação da carteira de vacinação no 

ato da matrícula ou rematrícula de crianças nas escolas da Rede Municipal de 

Ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de 
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Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3645/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui no Calendário 

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

de Conscientização e Combate ao Feminicídio' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 3646/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui o 

'Programa de Certificação Sustentável em Edificações no Município de São 

Caetano do sul', denominado 'IPTU Verde', estabelece benefícios fiscais aos 

participantes do programa e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3652/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Institui a concessão de meia 

entrada, nos locais que especifica, aos munícipes em tratamento contra o 

câncer utilizando radioterapia e quimioterapia, 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. 3653/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Assegurar aos professores da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, em atividade ou aposentados, a 

concessão de meia entrada, nos locais que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3654/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de 

Lei que "Institui a concessão de meia entrada, nos locais e aos doadores que 

especifica, 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. 3655/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de 

Lei que "Institui a concessão de meia entrada, nos locais que especifica, aos 

munícipes em tratamento contra a AIDS, 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. 3587/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 

Cidadão Emérito ao atleta Mário Figueira Fernandes, pelos relevantes 

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

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 3364/18 e 3365/18. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que, após constatada a situação de 

abandono dos veículos, inclua estes automóveis na programação da 

"Operação Remove", que trata do recolhimento dos carros abandonados em 

vias públicas, especificamente na rua Alegre, altura do nº 1200, bairro Santa 

Paula; e providências no sentido de realizar a poda dos galhos da árvore 

localizada na rua Vieira de Carvalho, 197, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3368/18 a 3380/18. Francisco de Macedo Bento. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

todo o bairro Fundação; limpeza constante da rua Adonel de Souza Maciel, 

bairro São José; a revitalização da pintura das faixas na rua Martim Francisco, 

bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

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

intensivas em todo o bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Fundação; desratização e 

dedetização na rua Carmem Miranda, bairro Boa Vista; executar a 

revitalização da praça Cardeal Arcoverde, Centro; a revitalização da 

rodoviária de São Caetano do Sul, Centro; o recapeamento da rua Giácomo 

Dalcin, bairro Nova Gerty; a revitalização da praça localizada entre a rua Ivaí 

e rua Xingú, bairro Santa Maria; o recapeamento da avenida Senador Roberto 

Simonsen, bairro Cerâmica; e a pintura das faixas que demarcam as vagas de 

estacionamento e sinalização "pare", na rua Marechal Deodoro, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3384/18. Getúlio de Carvalho 

Filho. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implementação, 

no município de São Caetano do Sul, de uma "Creche Pública para Idosos", 

com a finalidade de acolher, durante o dia, os idosos dependentes de familiares 

com ou sem necessidades especiais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3385/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando promover a sinalização de solo com a inscrição "pare" 

nos quatro lados dos cruzamentos de vias com tráfego intenso de veículos, 

considerados perigosos, em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3387/18 a 3390/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, campus Conceição, 

especialmente nos períodos de entrada e saída dos alunos que compreende os 

horários das 18h40min às 19h40min e das 22h00 às 23h00, na rua Conceição, 

321, bairro Santo Antônio,; a substituição das atuais lâmpadas, com luz 

amarela, por lâmpadas de LED, com iluminação mais potente e branca, na rua 

Conceição, bairro Santo Antônio; providências no sentido de efetuar a 

revitalização e o recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua Conceição, 

bairro Santo Antônio; e estudos técnicos a fim de verificar a viabilidade de 

alteração do itinerário do transporte público urbano para que atendam os 

usuários da rua Conceição, no bairro Santo Antônio, aproximando a parada de 

ônibus da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, campus 

Conceição. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3393/18 a 3446/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a remoção das 

lombadas irregulares (vulgarmente chamadas de costelas de vaca) instaladas 

no bairro Jardim São Caetano e substituídas por lombadas devidamente 

regulamentadas pela legislação pertinente, localizada na avenida Líbero 

Badaró, 1011, 1070 e 1119, Jardim São Caetano; a remoção das lombadas 

irregulares (vulgarmente chamadas de costelas de vaca) instaladas no bairro 

Jardim São Caetano e substituídas por lombadas devidamente regulamentadas 

pela legislação pertinente, localizada na rua Francisco Manoel da Silva, 27, e 

66, Jardim São Caetano; a remoção das lombadas irregulares (vulgarmente 

chamadas de costelas de vaca) instaladas no bairro Jardim São Caetano e 

substituídas por lombadas devidamente regulamentadas pela legislação 

pertinente, localizadas na rua Tomé de Souza, 853, Jardim São Caetano; 

instalação de lombofaixa em frente à EMEI Jacob João Lorenzini, localizada 

na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; instalação de lombofaixa em 

frente à EMEI João Barile, localizada na rua Doutor Durval Vilalva, 125, 

bairro Fundação; instalação de lombofaixa em frente à EMEI José Auricchio, 

localizada na rua Santa Rosa, 79, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa 

em frente à EMEI José Corona, localizada na rua Mogi Guassu, 80, bairro 

Olímpico; instalação de lombofaixa em frente à EMEI Luiz José Giorgetti, 

localizada na rua Ivaí, 65, bairro Santa Maria; instalação de lombofaixa em 

frente à EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada das Lágrimas, 320, Jardim 

São Caetano; instalação de lombofaixa em frente à EMEI José Ferreira, 

localizada na rua Paraíba, 646, Centro; instalação de lombofaixa em frente à 

EMEI Marilene de Oliveira Larocca, localizada na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, 231, bairro Santa Maria; instalação de lombofaixa 

em frente à EMEF Oswaldo Samuel Massei, localizada na rua Giovani 

Perucchi, 190, bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente à 

EMEF Padre Luiz Capra, localizada na rua Busch, 42, bairro Nova Gerty; 

instalação de lombofaixa em frente à EMEI Fortunato Ricci, localizada na rua 

Oriente, 333, bairro Barcelona; instalação de lombofaixa em frente à EMEI 

Francisco Falzarano, localizada na rua Vanda, 73, bairro Boa Vista; instalação 

de lombofaixa em frente à EMEI Helena Musumeci, localizada na avenida 

Paranapanema, 670, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à 

EMEI Professora Inês dos Ramos, localizada na rua Vieira de Carvalho, 525, 

bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à EMEI Rosa Perrella, 

localizada na rua Lourdes, 460, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa 

em frente à EMEI Pedro José Lorenzini, localizada na rua Marechal Deodoro, 

445, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à EMEI Orlando 

Moretto, localizada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 120, 

bairro Cerâmica; instalação de lombofaixa em frente à EMEI otávio tegão, 
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localizada na rua Capivari, 627, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa 

em frente à EMEI Romeu Fiorelli, localizada na rua dos Berilos, 113, bairro 

Prosperidade; instalação de lombofaixa em frente á EMI Alfredo Rodrigues, 

localizada na avenida Papa João XXIII, 601, Jardim São Caetano; instalação 

de lombofaixa em frente à EMI Ângela Massei, localizada na rua Nestor 

Moreira, 360, bairro Cerâmica; instalação de lombofaixa em frente à EMI 

Alice Pina Bernardes, localizada na rua Herculano de Freitas, 265, bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas instalação 

de lombofaixa em frente à EMI Candinha Massei Fedato, localizada na rua 

Tupi, 300, bairro Cerâmica; instalação de lombofaixa em frente à EMI 

Claudio Musumeci, localizada na rua rua Walter Figueira, 44, bairro 

Cerâmica; instalação de lombofaixa em frente à EMI Fernando Pessoa, 

localizada na rua Flórida, 525, bairro Barcelona; instalação de lombofaixa em 

frente à EMI Josefa Cunha Leite, localizada na rua Tomaso Tomé, 270, bairro 

Olímpico; instalação de lombofaixa em frente à EMI Maria Panarielo 

Leandrini, localizada na rua Sebastião Gomes de Lima, 60, bairro Nova Gerty; 

instalação de lombofaixa em frente à EMI Maria D'Agostini, localizada na rua 

Desireè Malateaux, 129, bairro Mauá; instalação de lombofaixa em frente à 

EMI Josefina Cipre Russo, localizada na rua Pernambuco, 100, Centro; 

instalação de lombofaixa em frente à EMI Maria Simonetti Thomé, localizada 

na rua Tenente Antônio João, 413, bairro Cerâmica; instalação de lombofaixa 

em frente à EME Professora Alcina Dantas Feijão, localizada na rua Capivari, 

627, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à EMI Marily C. 

Bonaparte, localizada na alameda Conde de Porto Alegre, 1540, bairro Santa 

Maria; instalação de lombofaixa em frente à EMI Matheus Constantino, 

localizada na rua Silvia, 1743, bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa 

em frente à EME Professor Vicente Bastos, localizada na rua Humberto de 

Campos, 550, bairro São José; instalação de lombofaixa em frente à EMEFM 

Oscar Niemeyer, localizada na avenida Paraíso, 600, bairro Oswaldo Cruz; 

instalação de lombofaixa em frente à EMEF 28 de Julho, localizada na rua 

Oriente, 501, bairro Barcelona; instalação de lombofaixa em frente à EMEF 

Anacleto Camapanella, localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 849, 

bairro Olímpico; instalação de lombofaixa em frente à EMEF Elvira Paolilo 

Braido, localizada na rua Lisboa, 399, bairro Oswaldo Cruz; instalação de 

lombofaixa em frente à EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, localizada na 

estrada das Lágrimas, 1656, Jardim São Caetano; instalação de lombofaixa 

em frente à EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, localizada na rua Maranhão, 

22, bairro Santo Antônio; instalação de lombofaixa em frente à EMEF Dom 

Benedito Paulo Alves de Souza, localizada na rua Martim Francisco, 177, 

bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à EMEF Décio 
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Machado Gaia, localizada na rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa Vista; 

instalação de lombofaixa em frente à EMEF Laura Lopes, localizada na rua 

do Coral, 155, bairro Prosperidade; instalação de lombofaixa em frente à 

EMEF Leandro Klein, localizada na rua Prestes Maia, 100, bairro Nova Gerty; 

instalação de lombofaixa defronte a EMEI Fernando Piva rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, 1050, bairro São José; instalação de lombofaixa defronte a 

EMEI Emílio Carlos na rua Gonzaga, 241, bairro Oswaldo Cruz; a instalação 

de lombofaixa defronte a EMEI Antônio de Oliveira na rua Arlindo Marchetti, 

508, bairro Santa Maria; a instalação de lombofaixa defronte a EMEI castorina 

faria de lima na rua Teffé, 460, bairro Santa Maria; a instalação de lombofaixa 

defronte a EMEI Abelarto Galdino Pinto na rua Coronel Camisão, 320, bairro 

Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa defronte a EMEI 1º de Maio na rua 

Rafael Correa Sampaio, 584, bairro Santo Antônio; e instalação de lombofaixa 

em frente à EMEF Rosalvito Cobra, localizada na rua Silvia, 670, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3447/18. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki e outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que 

realize estudos técnicos de viabilidade para agilizar a construção da arena 

olímpica de São Caetano do Sul, na Associação de Ginástica Di Thiene - 

AGITH, localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1301, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3451/18 a 3462/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reforma do passeio público na 

avenida Conde Francisco Matarazzo, 134, bairro Fundação; a demarcação de 

vagas rotativas de estacionamento aos clientes das floriculturas localizadas na 

rua Pandiá Calógeras, bairro São José; a padronização das podas realizadas na 

cidade, como exemplo negativo na rua Antônio de Andrade, bairro Cerâmica; 

a reforma do passeio público da avenida Conde Francisco Matarazzo, 134, 

bairro Fundação; a recolocação de placa de sinalização na rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, 28, bairro São José; a revitalização da praça na alameda 

João Galego, bairro Santa Maria; o reparo de um enorme buraco na alameda 

Conde de Porto Alegre, 422, bairro Santa Maria; a substituição da lâmpada 

queimada na rua Lamartine Babo, 58, bairro Boa Vista; a poda de uma árvore 

na alameda Conde de Porto Alegre, 1742, bairro Santa Maria; a poda de árvore 

na rua São Bernardo, 68, bairro Boa Vista; a ação da Secretaria de Assistência 

e Inclusão, com o moradores da rua Lamartine Babo, 36, bairro Boa Vista; e 

a poda de uma árvore localizada na altura do número 107, da rua Gustavo 

Barroso, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3464/18 a 

3473/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de 

lombofaixa em frente à EMEF Professora Eda Mantoanelli, localizada na rua 



 

 

hae  9 

Ivaí, 63, bairro Santa Maria; instalação de lombofaixa em frente à EMEF 

Professor Olyntho Voltarelli Filho, localizada na avenida Paraíso, 520, bairro 

Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente à EMEF Senador Fláquer, 

localizada na rua Heloísa Pamplona, 180, bairro Fundação; instalação de 

lombofaixa em frente à EMEF Sylvio Romero, localizada na avenida Vital 

Brasil Filho, 600, bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente à 

EMEF Luiz Olinto Tortorello, localizada na rua José Benedetti, 550, bairro 

Santo Antônio; a criação do Conselho Municipal da Juventude; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda a extensão da rua e ruas 

circunvizinhas da rua Deputado Emílio Carlos, com a rua Ceará, bairro 

Fundação; por toda a extensão da rua e ruas circunvizinhas da rua Rio de 

Janeiro, bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa defronte a EE Dona 

Idalina Macedo da Costa Sodré na rua Conselheiro Lafayette, 619, bairro 

Santa Paula; e instalação de lombofaixa defronte a EE Maria Conceição 

Moura Branco na rua Tapajós, 1085, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3476/18 a 3498/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de lombofaixa em frente à EE Edgar Alves da Cunha, 

localizada na rua Araraquara, 63, bairro Fundação; instalação de lombofaixa 

em frente à EE Maria Trujilo Torloni, localizada na estrada das Lágrimas, 579, 

Jardim São Caetano; instalação de lombofaixa em frente à EE Professora 

Yolanda Ascêncio, localizada na avenida Tijucussú, 800, bairro Olímpico; 

instalação de lombofaixa em frente à EE Laura Lopes, localizada na rua do 

Coral, 155, bairro Prosperidade; instalação de lombofaixa em frente à EE 

Professor Bonifácio de Carvalho, localizada na avenida Dr. Augusto de 

Toledo, 195, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à EE 

Professor Alfredo Bukart, localizada na rua Boa Vista, 200, bairro Boa Vista; 

instalação de lombofaixa em frente à EE Padre Alexandre Grigolli, localizada 

na rua Nelly Pellegrino, 954, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em 

frente a Biblioteca Municipal Paul Harris, localizada na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, 255, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à 

escola villare, localizada na rua Piauí, 876, bairro Santo Antônio; instalação 

de lombofaixa em frente à Escola Villare, localizada na rua Wenceslau Brás, 

140, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à escola villare, 

localizada na rua José Benedetti, 55, bairro Santo Antônio; instalação de 

lombofaixa em frente ao Colégio Adventista de São Caetano do Sul, 

localizado na rua Marlene, 500, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa 

em frente ao Colégio Objetivo de São Caetano do Sul, localizado na rua 

Tenente Antônio João, 337, bairro Cerâmica; instalação de lombofaixa em 

frente ao Grupo Fênix de Educação, localizado na rua Martim Francisco, 472, 
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bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente ao Colégio Arbos, 

localizado na rua Marechal Deodoro, 278, bairro Santa Paula; instalação de 

lombofaixa em frente ao externato Santo Antônio, localizado na rua São Luís, 

80, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente ao Colégio 

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

Antônio; instalação de lombofaixa em frente ao Colégio Ateneu, localizado 

na rua Bom Pastor, 912, bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em 

frente ao Plural Educação Infantil, localizado na rua Bom Pastor, 544, bairro 

Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente ao Método Supera São 

Caetano do Sul, localizado na avenida Vital Brasil Filho, 721, bairro Oswaldo 

Cruz; instalação de lombofaixa em frente à Escola Infantil Recriare, 

localizada na rua Alegre, 467, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa 

em frente ao Instituto de Ensino Sagrada Família, localizado na rua Niterói, 

97, Centro; e instalação de lombofaixa em frente ao berçário Nana Nenê, 

localizado na rua Oswaldo Cruz, 800, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3502/18 a 3507/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, 

Campus Centro, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos, na 

rua Santo Antônio, 50, Centro; a substituição das atuais lâmpadas, com luz 

amarela, por lâmpadas de LED, com iluminação mais potente e branca, na rua 

Santo Antônio, nas proximidades do nº 50, Centro; providências no sentido 

de efetuar a revitalização e o recapeamento asfáltico da avenida Goiás, 

próximo à Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, na rua 

Santo Antônio, 50, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

- USCS, campus Barcelona, especialmente nos horários de entrada e saída dos 

alunos, na avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona; a substituição das atuais 

lâmpadas, com luz amarela, por lâmpadas de LED, com iluminação mais 

potente e branca, na avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona; e providências no 

sentido de efetuar a revitalização e o recapeamento asfáltico da avenida Goiás, 

próximo à Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, na avenida 

Goiás, 3400, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3508/18 a 3515/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de lixeiras orgânicas e recicláveis em toda a extensão das ruas João 

Batista Negro, Carmine Perrella, Desireè Malateaux e Eternidade, localizadas 

no bairro Mauá; novo recapeamento asfáltico nas ruas João Batista Negro, 

Carmine Perrella, Desireè Malateaux e Eternidade, localizadas no bairro 
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Mauá; a reforma e revitalização da EMI Maria D'Agostini, localizada à rua 

Desireè Malateaux, 129, no bairro Mauá; a reforma e revitalização do CEE 

Erasmo Batissaco, localizado à rua da Eternidade, 13, no bairro Mauá; a 

instalação e reforma do passeio público no quadrilátero das ruas João Batista 

Negro, Carmine Perrella, deseiree malateaux e Eternidade, localizadas no 

bairro Mauá; a lavagem da rua Carmine Perrella, no bairro Mauá, após o 

término da feira livre que ocorre todos os sábados; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nos arredores da Universidade de São Caetano 

do Sul (USCS), bem como a avenida Goiás com a rua Joana Angélica, no 

bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nos arredores da Unidade Básica de Saúde Amélia Richard Locatelli, 

localizada à alameda João Galego, 01, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3519/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas, principalmente nos horários de 

entrada e saída dos alunos, na rua Ivaí, 63, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3520/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, 231, nos fundos da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3523/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de lixeiras na rua Santo Antônio, 395, e em toda 

extensão desta via, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3532/18 a 

3546/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providenciar 

instalação de banheiros químicos durante a realização das feiras livres da 

cidade; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

readequação de acessibilidade das quadras e ginásios do município de São 

Caetano do Sul; providenciar a devida acessibilidade à quadra do Complexo 

Esportivo Lauro Gomes de Almeida, avenida Walter Thomé, 64, Complexo 

Esportivo Lauro Gomes de Almeida, bairro Olímpico; instalação de 

lombofaixa em frente ao AD São Caetano, localizado na avenida Fernando 

Simonsen, 190, bairro São José; instalação de lombofaixa em frente à Escola 

Infantil Pinochio, localizada na rua São Carlos, 132, bairro Santa Paula; 

instalação de lombofaixa em frente ao liceu Di Thiene, localizado na rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, 170, bairro São José; instalação de lombofaixa 

em frente ao Colégio Castelo, localizado na rua São Paulo, 1877, bairro Santa 

Paula; a instalação de lombofaixa defronte ao Tênis Clube de São Caetano do 

Sul na rua Justino Paixão, 367, Jardim São Caetano; a instalação de 
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lombofaixa defronte ao São Caetano Esporte Clube na rua Ceará, 393, bairro 

Fundação; instalação de lombofaixa em frente ao ACASCS, localizado na 

avenida Presidente Kennedy, 200, bairro Santa Paula; instalação de 

lombofaixa em frente ao ao Lions Club, localizado na rua Arlindo Marchetti, 

627, bairro Santa Maria; instalação de lombofaixa em frente ao Colégio Fênix 

Junior, localizado na avenida Vital Brasil Filho, 209, bairro Oswaldo Cruz; 

instalação de lombofaixa em frente ao Colégio Singular, localizado na rua 

Santa Rosa, 305, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à 

Escola Infantil São Francisco, localizada na alameda São Caetano, 1141, 

bairro Santa Paula; e instalação de lombofaixa em frente ao Complexo 

Conjunto Aquático Leonardo Speratte, localizado na avenida Walter Thomé, 

64, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3547/18 e 

3548/18. 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 a vacinação contra o vírus 

HPV dos adolescentes em sua unidade escolar, na Rede Municipal de Ensino; 

e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre realizar o 

parcelamento de débitos de precatórios decorrentes de condenações judiciais. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3551/18 a 3560/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalação de lombofaixa defronte ao 

clube Santa Maria na rua Pelegrino Bernardo, 1301, bairro Olímpico; 

providenciar a aquisição de um trailer com banheiros químicos acoplados; 

instalação de lombofaixa defronte ao CER Alvi Celeste na rua Domenico 

Botan, 91, bairro Oswaldo Cruz; a implementação do programa detecta de 

monitoramento em São Caetano do Sul em parceria com o Governo do Estado 

de São Paulo; a implementação do monitoramento municipal de câmeras 

utilizando as câmeras públicas e privadas interligadas à base da GCM, através 

de plataforma única de armazenamento de imagens e interligada, via dados, 

com as forças de segurança do estado, podendo ser denominado "Sanca 

Câmeras" que terão como função a segurança e zeladoria do município; a 

retirada das grades da pista de skate e realizar as adequações necessárias, para 

que o local se torne uma praça aberta da modalidade.rua Serafim Constantino, 

Estação Jovem, em frente às estações rodoviária e ferroviária, Centro; a 

realização de podas regulares das árvores da pista de skate na rua Serafim 

Constantino, dentro do espaço Estação Jovem, em frente às estações 

rodoviária e ferroviária, Centro; a limpeza diária da pista de skate na rua 

Serafim Constantino, dentro do espaço Estação Jovem, em frente às estações 

rodoviária e ferroviária, Centro; a instalação de uma base da Guarda Civil 

Municipal - GCM no terminal rodoviário em uma das salas que servem à 
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Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB, pois estas possuem a estrutura 

adequada, desta forma, gerará economia ao erário para sua instalação. rua 

Serafim Constantino, dentro do espaço das estações rodoviária e ferroviária, 

Centro; e a instalação de uma base da Guarda Civil Municipal - GCM na pista 

de skate de São Caetano do Sul.rua Serafim Constantino, dentro do espaço 

Estação Jovem, em frente às estações rodoviária e ferroviária, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3561/18 a 3564/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nos períodos vespertinos e noturnos na travessa particular 

Valentino Frigo, e imediações, no bairro Olímpico; providências urgentes no 

sentido de realizar o recapeamento asfáltico na travessa particular Valentino 

Frigo, no bairro Olímpico; a implantação de tachões na travessa particular 

Valentino Frigo, no bairro Olímpico; e a instalação de pintura de sinalização 

de solo (faixa zebrada) proibindo estacionar na esquina da rua Rafael Sampaio 

Vidal n.º 32, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3566/18 

a 3572/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda a extensão e 

circunvizinhas da rua Marechal Deodoro, com a rua Afonso Pena , bairro 

Santa Paula; instalação de parede e/ou boulder de alpinismo no parque Cidade 

das Crianças, localizado na alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa 

Maria; instalação de parede e/ou boulder de alpinismo no parque Guaiamú, 

localizado na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro 

Santa Maria; instalação de parede e/ou boulder de alpinismo na pista de skate 

de São Caetano do Sul, localizada na rua Serafim Constantino, dentro do 

espaço Estação Jovem, em frente às estações rodoviária e ferroviária, Centro; 

instalação de parede e/ou boulder de alpinismo no parque Espaço Verde Chico 

Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José; 

instalação de lombofaixa em frente ao ABREV, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, 2300, bairro Santa Paula; e instalação de lombofaixa em 

frente ao sberoc, localizado na rua Amazonas, 2420, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3578/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Humberto 

Fernandes Fortes, e imediações, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3581/18 a 3583/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas na avenida Goiás, nas imediações da USCS, bairro Barcelona; 
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determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas escolares, em todas 

as escolas do município; e a remoção de veiculo abandonado na avenida 

Senador Roberto Simonsen, 872, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3585/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação do Centro Integrado de 

Saúde e Educação - CISE fundação na rua Ceará, 509, cer Arthur Garbelotto, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3592/18 e 3593/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Escola Matarazzo no bairro Fundação; e a abertura da avenida Conde 

Francisco Matarazzo, "rua 24 horas", bairro Fundação, nos moldes da rua 

Santa Catarina, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3598/18 a 

3605/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize a 

manutenção do semáforo de pedestre, localizado na rua Visconde de Inhaúma, 

altura do número 730, bairro Nova Gerty; que realize a repintura da faixa de 

travessia de pedestres, situada na rua Santa Rosa, altura do número 111, bairro 

Santa Paula; que realize o recapeamento asfáltico na rua Santa Rosa, altura do 

número 259, bairro Santa Paula; que realize o recapeamento asfáltico na 

avenida Conde Francisco Matarazzo, altura do número 35 , bairro Fundação; 

que realize a demarcação de solo que indique "carga e descarga", nas 

imediações da rua Manoel Coelho, altura do número 387, Centro; laboriosos 

estudos com vistas a criar sistema que permita utilizar água de nascentes 

(minas), existentes nos centros esportivos municipais; laboriosos estudos com 

vistas a realizar ações de conscientização sobre a importância dos cuidados 

com a saúde bucal, direcionada aos adolescentes de nosso município; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do 

SAESA - Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, notadamente, 

no trecho que compreende as ruas Nestor Moreira, Anhanguera e Espírito 

Santo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3608/18 a 3625/18. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas visando à reforma 

do parque municipal Dr. José Alves dos Reis, popularmente conhecido como 

Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, 320, bairro São José; 

estudos e tratativas visando à reforma Creche Oswaldo Cruz, localizada na 

rua Porto Calvo, 77, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Padre Mororo, bairro 

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

extensão da rua Engenheiro Cajado de Lemos, bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Mato 
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Grosso, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

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

toda extensão da rua Constituição, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Tupi, bairro Cerâmica; 

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

rua Curupaiti, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; 

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

rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Castro Alves, bairro 

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

extensão da rua Gonçalves Dias, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Espírito Santo, bairro 

Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Nestor Moreira, bairro Cerâmica; estudos e tratativas 

visando a retirada de entulhos da viela localizada entre as ruas Pará e Santa 

Catarina, no Centro desta cidade; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da viela localizada entre as ruas Pará e Santa 

Catarina, no Centro desta cidade; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Engenheiro Rebouças, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3643/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

encaminhar Projeto de Lei versanso sobre instituir a economia solidária no 

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

3647/18 a 3651/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a aquisição 

de pistolas Glock G25 para substituir as pistolas Taurus utilizadas pela Guarda 

Civil Municipal - GCM; a reforma e revitalização do Canil da Guarda Civil 

Municipal; a ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal; providenciar a 

reciclagem e treinamento frequente da Guarda Civil Municipal - GCM; e a 

aquisição de pistola taser, arma de choque não letal para controle social e 

defesa pessoal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3658/18 a 3664/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: realizar pintura de faixa de solo com 

os dizeres "carga e descarga", na rua Piauí, nº 510, bairro Santo Antônio; 

manutenção geral e pintura na creche Oswaldo Cruz; realizar demarcação de 

solo para estacionamento de moto na avenida Dr. Augusto de Toledo, nº 531 

- bairro Santa Paula; criar curso de Informática para pessoas com deficiência 

auditiva, visuais e baixa visão; criar pólo cultural onde possam ser estudados 
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aspectos de obras e vida de artistas brasileiros; realizar poda das árvores 

localizadas na rua Rio Grande do Sul, altura do nº 364 até o nº 404- bairro 

Santo Antônio; e a instalação de coletores de lixo eletrônico em pontos 

estratégicos da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3381/18. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3382/18. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3383/18. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3386/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS, campus Conceição, especialmente 

nos períodos de entrada e saída dos alunos que compreende os horários das 

18h40min às 19h40min e das 22h00 às 23h00, na rua Conceição, 321, bairro 

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

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

nº. 3448/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Instituto Mauá de 

Tecnologia de São Caetano do Sul; a equipe Enactus Mauá, especialmente ao 

aluno de Engenharia Civil Gabriel Cataruzzi, que ganhou o prêmio 

universitário do ano com o projeto Fábrica de Tijolos Ecológicos. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3463/18. 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 Conceição, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3474/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

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

rondas ostensivas por toda a extensão da rua e ruas circunvizinhas da rua 

Deputado Emílio Carlos, com rua Ceará, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3475/18. Getúlio de Carvalho 



 

 

hae  17 

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

visando rondas ostensivas por toda a extensão da rua e ruas circunvizinhas da 

rua Rio de Janeiro, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3500/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

nas imediações da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, 

campus Barcelona, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos, 

na avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3501/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

nas imediações da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, 

Campus Centro, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos, na 

rua Santo Antônio, 50, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3516/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas nos arredores da universidade de São Caetano do Sul 

(USCS), bem como a avenida Goiás com a rua Joana Angélica, no bairro 

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

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

3517/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

das ruas Nossa Senhora de Fátima e Castro Alves, no bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3518/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Ivaí, 

63, bairro Santa Maria,. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 3521/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, 

nos fundos da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3522/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando que seja instalada iluminação 

(lâmpada) em frente ao número 737, da rua Piratininga, no bairro Santa Paula. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3565/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, na travessa particular Valentino Frigo, e imediações, no 

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

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

nº. 3573/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas para viabilizar a 

permanência de uma viatura em cada escola do município nos horários de 

entrada e saída de alunos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3574/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

e constantes de forma preventiva, em toda a extensão e adjacências da 

Universidade Municipal de São Caetano (USCS) campus Barcelona, avenida 

Goiás 3.400, incluindo os arredores das vias de acesso a estação de Utinga. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3575/18. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes de forma 

preventiva, principalmente aos finais de semana nos arredores da EMEF Padre 

Luiz Capra na rua Busch , 42, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3576/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a retirada de fios soltos na alameda São Caetano, 

1258, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3577/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas na rua Humberto Fernandes Fortes, e demais imediações do 

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

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

nº. 3580/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

escolares, em todas as escolas do município. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3586/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 
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rondas ostensivas por toda a extensão e circunvizinhanças da rua Marechal 

Deodoro, com a rua Afonso Pena, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3588/18. Magali Aparecida Selva 

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

Congratulações ao Maestro Diego Pacheco e ao Coral da Oficina de Voz da 

USCS pela apresentação realizada no evento que comemorou os 50 anos da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3589/18. Magali Aparecida Selva 

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

Congratulações ao Maestro Moisés de Araújo e ao Coral Infantil da EMEF 

Professora Eda Mantoanelli, pela apresentação realizada no evento que 

comemorou os 50 anos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3590/18. 

Ricardo Andrejuk. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas no trecho que compreende a avenida 

Goiás, nº 3400, a avenida da Paz - estação Utinga da CPTM, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3591/18. 

Getúlio de Carvalho Filho e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 47 anos de existência da Rebal 

Comercial Ltda, que serão completados no dia 19 de agosto deste ano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3606/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do SAESA - Sistema 

de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, notadamente, no trecho que 

compreende as ruas Nestor Moreira, Anhanguera e Espírito Santo. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3626/18. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Nestor Moreira, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3627/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Engenheiro 

Rebouças, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 3628/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

extensão da rua Castro Alves, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3629/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua Padre Marcondes, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3630/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão 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. 3631/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro 

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

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

3632/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3633/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3634/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua Tenente Antônio João, bairro 

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

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

3635/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

Gonçalves Dias, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3636/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da rua Curupaiti, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3637/18. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas em toda extensão da rua Constituição, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3638/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Tupi, bairro 

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

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

3639/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão 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. 3640/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da rua das Mangueiras, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3641/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da viela localizada entre as ruas Pará e Santa 

Catarina, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3657/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e policiamento ostensivo na 

praça Rotary Club - bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2773/18. César Rogerio Oliva e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito 

municipal, visando informações a respeito da relação contratual da prefeitura 

com a empresa TB Serviços e todas as suas coligadas (Transbraçal, TB 

Facilities etc.), responsável por vários contratos firmados com o Poder 

Executivo Municipal, em sua administração direta e indireta. Colocado em 

discussão, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. O Sr. 

Presidente solicita e o Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume a 

presidência da Mesa. Dando continuidade à discussão, faz uso da palavra o 

Vereador Ubiratan Ribeiro Figueredo. O Vereador Eclerson Pio Mielo 

reassume a presidência da Mesa. Dando continuidade à discussão, fazem uso 

da palavra os vereadores Anacleto Campanella Junior e Jander Cavalcanti de 

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

encaminhar a votação fazem uso da palalvra os vereadores César Rogério 

Oliva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em votação, fica "Pendente 
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Votação". Processo nº. 3449/18. Marcos Sergio Goncalves Fontes e outros. 

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

Pesar pelo falecimento da Soldado Policial Militar Juliane Duarte Dos Santos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3607/18. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Luiz do 

Nascimento, ocorrido no dia 11 deste mês, ancião da congregação cristã do 

Brasil em São Caetano do Sul, vila gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3642/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Carlos Massonari Oshiro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3656/18. Eclerson Pio Mielo. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Rosa Fiori. Colocado em 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. 

Esgotado o tempo regimental da fase de  Expediente, passa-se a 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, Getúlio de Carvalho Filho e Jander 

Cavalcanti de Lira. Para fazer um comunicado relevante o Sr. Presidente faz 

uso da palavra e dá continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Ricardo Andrejuk 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 2º Secretário, Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira, procede à leitura da 

Ordem do Dia. Item I - Processo nº 5880/17. Marcos Sergio Gonçalves 

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

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

Combate ao Tabagismo’ 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 1454/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 
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a ‘Semana de Prevenção à Síndrome de Diógenes’ e dá outras providências”. 

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

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

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

“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 3122/18. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

redação do art. 2º da Lei Municipal nº 5.289, de 23 de abril de 2015, que 

dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 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 3127/18. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher do Município 

de São Caetano do Sul.”. 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 5495/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana de 

Conscientização sobre os Prejuízos Gerados pela Pirataria’ 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 Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 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 6032/17. Mauricio Fernandes da Conceição. Discussão e 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Assegura a gratuidade dos 

serviços de exumação à população de baixa renda 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 Mauricio 

Fernandes da Conceição. 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 VII - Processo nº 

2452/18. José de Carvalho. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

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

Natalino Ribeiro Viana, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. 
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Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão 

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

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao 

Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede título, 

a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da 

Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar 

para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis 

ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar 

“Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. 

Encerrada a votação, com 17 (dezessete) votos “SIM” e 02 (dois) ausentes, 

fica “Aprovado”. “Publique-se”. Para declarar voto, faz uso da palavra o 

Vereador Getúlio de Carvalho Filho. Para fazer um comunicado relevante, usa 

da palavra o Sr. Presidente. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e dezesseis 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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