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ATA DA 27ª 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 CINCO DIAS DO MÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e um minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 26ª Sessão Ordinária, 

da 17ª e 18ª Sessão Extraordinária e da 13ª 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. 1554/18. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Senhor 

Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do 

Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete das 

Despesas Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da 

Despesa, e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativo ao mês de agosto 

de 2018. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0555/83. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia 

do Decreto nº 11.331, de 13/09/18. “Ciente”. Processo nº. 4921/18. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Institui o programa "Leite é Vida" do município 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4870/18. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera o artigo 20 da Lei nº 4.068, de 07 de junho 

de 2002, que dispõe sobre o controle de zoonoses no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4871/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instalação de banheiro químico nas 

feiras livres nos horários que menciona e dá outras providências.". “Às 

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

4887/18. Adauto Osvaldo Reggiani. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

proibição, no âmbito das escolas do município, a abordagem sobre os temas 

'Ideologia de Gênero' e 'Orientação Sexual' e dá outras providências.". “Às 

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

4915/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 'Teste 

de Avaliação Ortopédica da Coluna - Teste do Minuto', nas escolas de ensino 
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fundamental, do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

nº. 4916/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

definição e critérios para instalação e sinalização de lombo-faixas para travessia 

de pedestres, defronte as escolas públicas e privadas, hospitais e shoppings 

centers, 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. 4947/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 4.375, de 06 de abril 

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

à Saúde do Homem - CASH' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4948/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a vacinação, contra 

o Vírus do Papiloma Humano - HPV, em adolescentes nas suas respectiva 

unidades escolares do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4918/18. Adauto Osvaldo Reggiani. Projeto de 

Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao 

Senhor Jair Messias Bolsonaro, pelos relevantes serviços prestados ao 

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

Orçamento”. Processos nºs. 4864/18 a 4867/18. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização da rodoviária do município, através de 

parcerias público-privada; a instalação de parquímetro no município, que é um 

dispositivo eletromecânico ou eletrônico usado para controle de estacionamento 

rotativo em vias públicas; que revitalize a quadra esportiva situada na avenida 

Paranapanema (altura dos nºs 670-718), próxima ao CAPS, para inclusão social; 

e a recuperação da calçada em frente a EME Professora Alcina Dantas Feijão. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4869/18. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de espaço destinado à 

carga e descarga nas imediações da avenida Goiás, 365, bairro Santo Antônio. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4872/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando com brevidade, que seja 

pavimentada a rua Santo André, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4873/18 a 4886/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da avenida Tijucussú, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Luis Louzã, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na extensão 
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da rua Rio de Janeiro, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua General Osório, bairro Olímpico; 

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

avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Panati, bairro Olímpico; 

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

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

intensivas em toda extensão da rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Maranguá, 

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

toda extensão da rua Pirajú, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Pelegrino Bernardo, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na avenida 

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

intensivas em toda extensão da rua Walter Thomé, bairro Olímpico; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Vital 

Brasil Filho, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4888/18. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

revitalização do CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

localizado à rua Herculano de Freitas, nº 200, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4892/18 e 4893/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: tomar providências urgente na casa desocupada, localizada na 

rua Rio de Janeiro, nº 1248, no bairro Oswaldo Cruz; e vistoria técnica com 

urgência na rua Rio de Janeiro, nº 1252, bairro Oswaldo Cruz, pois há infestação 

de escorpiões. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4894/18 a 4896/18. 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 rua Silvia, 538, bairro Santa Maria; a poda 

da raiz da árvore localizada à rua 28 de Julho, 211, bairro Fundação; e a poda da 

árvore localizada à rua Guaporé, 175, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4898/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o remanejamento da faixa de carga e 

descarga existente na rua Pará esquina com a rua Santa Catarina, para uma outra 

localidade nas proximidades deste mesmo logradouro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4899/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de lixeiras totens específicas, com 

suporte para sacos plásticos ou outro tipo de embalagem, destinadas ao descarte 

dos excrementos de animais domésticos nas principais ruas, avenidas e parques 

da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4900/18 a 4906/18. Olyntho 
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Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua São Paulo, 1995, 

bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Rio de Janeiro, 991, bairro 

Oswaldo Cruz; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar o conserto da calçada na rua São Paulo, 2179, bairro Santa Paula; que 

a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto 

da calçada na rua São Paulo, 2183, bairro Santa Paula; a poda de copa da árvore 

na rua Tiradentes, 435, bairro Santa Paula; a poda da raiz da árvore na rua Piauí, 

1098, bairro Santo Antônio; e a troca das lâmpadas queimadas na rua Amazonas, 

n° 1945 ao n° 2372, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4911/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estudos viabilizando a criação do "Programa Municipal Adote Uma 

Escola", conforme minuta anexa. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4913/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando estudos criteriosos para uma possível reforma na entrada 

do Centro de Especialidades Médicas, na rua Heloísa Pamplona, 269, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4917/18. Adauto Osvaldo 

Reggiani. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

restabelecimento de mão dupla na rua Ribeirão Preto, no trecho compreendido 

entre a rua Pellegrino Bernardo e praça dos Imigrantes, no bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4919/18. Adauto Osvaldo Reggiani. Indicação 

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

Edilidade, versando sobre a autorização do idoso devidamente identificado - 

portando o "Cartão do Idoso" - a utilizar qualquer vaga do 'Sistema de 

Estacionamento Rotativo - Zona Azul' em substituição às vagas demarcadas para 

a pessoa idosa. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4929/18 a 4939/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que a fiscalização de 

obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Maranguá, em frente ao n° 53, bairro Olímpico; a instalação de rampas de acesso 

para cadeirantes na confluência da rua Wenceslau Brás com a rua Maranhão, 

bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Nossa Senhora de Fátima, 467, 

bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na avenida Lemos Monteiro, altura 

do n° 23, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na avenida Lemos Monteiro, 

altura do n° 48, bairro Olímpico; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na avenida Lemos 

Monteiro, 248, bairro Olímpico; que a fiscalização de obras particulares 
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notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Wenceslau Brás, 

383, bairro Santa Paula; a repintura da faixa carga e descarga na rua Julieta 

Soares, 22, bairro Olímpico; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Pindorama, 32, bairro 

Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Panati, altura do n° 74, bairro 

Olímpico; e a remoção do veículo abandonado na rua Maranguá, em frente ao 

n° 30, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4941/18 a 

4945/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma dos 

brinquedos destinados as crianças no praça dos Imigrantes, na rua Benito 

Campoi, 67, bairro Olímpico; a instalação de placas de identificação com nome 

das ruas e avenidas em toda cidade; a liberação do passeio público da rua 

Maranhão, 611, bairro Santa Paula; a demarcação de vaga de carga e descarga 

na rua Floriano Peixoto, bairro Santa Paula; e a instalação de placa de 

identificação na praça Dr. Inácio Pereira Rodrigues, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4951/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de lixeiras ou recipiente similar para 

descarte de lixo e fezes de cachorros, na rua Taipas, 784, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4953/18 a 4970/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização do viaduto dos Autonomistas; a 

revitalização do viaduto da Independência; estudos e tratativas visando a 

revitalização do viaduto Prefeito Luiz Olinto Tortorello; estudos e tratativas para 

realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro Barcelona; estudos 

e tratativas para realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro Boa 

Vista; estudos e tratativas para realização de ação de controle de pragas e insetos, 

no Centro; estudos e tratativas para realização de ação de controle de pragas e 

insetos, no bairro Cerâmica; realização de ação de controle de pragas e insetos, 

no bairro Jardim São Caetano; realização de ação de controle de pragas e insetos, 

no bairro Mauá; realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro 

Nova Gerty; realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro 

Olímpico; realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro Oswaldo 

Cruz; realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro Prosperidade; 

realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro Santa Maria; 

realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro Santa Paula; 

realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro Santo Antônio; 

estudos e tratativas visando instalação de bebedouros públicos na praça da 

Bíblia; e realização de ação de controle de pragas e insetos, no bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4971/18 e 4972/18. Eduardo José 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico da travessa Alexandre 

Locatelli, localizada na alameda São Caetano, altura do número 1696, bairro 

Santa Maria; e a substituição da placa de "Bem-vindo a São Caetano do Sul", 

localizada na divisa de Santo André com São Caetano do Sul, bairro Boa Vista. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4974/18 a 4987/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos e tratativas visando instalação de 

bebedouros públicos na praça da Riqueza; estudos e tratativas visando instalação 

de bebedouros públicos na praça Atílio Santarelli; estudos e tratativas visando 

instalação de bebedouros públicos na praça João Caparroz Ruiz; estudos e 

tratativas visando instalação de bebedouros públicos na praça Mauá; estudos e 

tratativas visando instalação de bebedouros públicos na praça das Figueiras; 

estudos e tratativas visando instalação de bebedouros públicos na Estação 

Jovem; instalação de bebedouros públicos na Praça dos Estudantes; instalação 

de bebedouros públicos no parque linear - avenida Presidente Kennedy; 

instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) na rua Nelly Pellegrino, altura 

do número 644 (defronte ao supermercado Joanin); instalação de bebedouros 

públicos na praça Cardeal Arcoverde; instalação de bebedouros públicos na 

praça dos Imigrantes; instalação de bebedouros públicos na praça Virgílio 

Leandrini; estudos e tratativas visando instalação de bebedouros públicos no 

largo Monteiro Lobato; e estudos e tratativas visando instalação de bebedouros 

públicos na praça dos Castores. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4993/18 

a 4998/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas e constantes nas proximidades do Grupo 

Espirita Seara das Fraternidades, localizado na rua Silvia, nº 536, bairro Santa 

Maria; estudos visando verificar a possibilidade de implantar o programa 

"Condomínio Seguro", nos conjuntos habitacionais e edifícios da nossa cidade; 

estudos sobre a possibilidade da construção de mesa de alvenaria para partidas 

de dominó no recuo da calçada no trecho compreendido pela esquina da rua da 

Eternidade com a estrada das Lágrimas, bairro Mauá; a realização de poda na 

copa da árvore localizada na rua Gurupi, em frente ao número 34, bairro Nova 

Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes, 

preferencialmente a pé, nas ruas que contam com maior número de comércio e 

transeuntes no bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e constantes nas proximidades da Igreja Canaã, localizada na avenida 

Goiás, nº 160, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4868/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Fenabrave - Federação Nacional da Distribuição de Veículos 

Automotores, visando orientar as concessionárias e distribuidoras de veículos 
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automotores para afixar cartazes informando às pessoas com deficiência sobre 

as isenções tributárias que devem ser concedidas. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4889/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde, Doutora Regina Maura 

Zetone Grespan, pelos esforços que culminaram no pleno alcance da meta de 

vacinar 95% das crianças, entre 1 e 4 anos, contra a poliomielite e o sarampo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4897/18. 

Marcos Sergio Goncalves Fontes e outros. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à atleta Patrícia Candido, 

representante brasileira sulsancaetanense, na modalidade "Levantamento de 

Peso", no evento esportivo "VII European Police and Fire Games", que ocorrerá 

em Algeciras, Gibraltar, Espanha, entre os dias 21 a 29 deste mês. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4907/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando reparos na fiação na rua Ribeiro de Barros, 42, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4908/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua São Paulo, 

2160, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 4909/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na 

rua Tiradentes, 609, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4910/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando reparos na fiação na esquina da rua Tiradentes com a rua Rafael Correa 

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

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

Processo nº. 4912/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

ostensivas na rua Silvia, 538, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4914/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações ao laboratório Rocha Lima, na pessoa da Senhora Cátia 

Gonçalves, Diretora de Marketing, em razão do excelente e notável trabalho de 

destaque realizado em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4922/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício á empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de 

reparos na fiação na avenida Vital Brasil Filho, 167, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4923/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício á 

empresa AES Eletropaulo -scs, visando a realização de reparos na fiação na rua 

Rio de Janeiro, 516, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4924/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na rua Rio de Janeiro, 502, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4925/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício á 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na 

rua Rio de Janeiro, 590, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4926/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na rua Giovanni Thomé, 138, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4927/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício á 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na 

rua Giovanni Thomé, em frente ao n° 279, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4928/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício á empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando a realização de reparos na fiação na esquina da rua Maranguá 

com a rua Panati , bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4940/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício á delegacia de polícia sede de São Caetano do Sul, 

visando que, em caso de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abusos 

físicos, bem como a Conselheiros Tutelares e Comissários da Vara da Infância e 
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da Juventude, seja dada prioridade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4950/18. Jander Cavalcanti de Lira e outros. Moção de apoio e 

solidariedade ao Governador do Estado de São Paulo, Exmo. Senhor Márcio 

França, em virtude dos ataques gratuitos em relação à sua antiga condição de 

obesidade, por parte de candidato contrário. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz 

uso da palavra o Edil Jander Cavalcante de Lira. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 4952/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos 

e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sylvio Romero que, 

de acordo com o novo ranking das escolas, atingiu a maior nota da região. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4973/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a tomada de providências quanto aos fios pendentes 

na rua Manoel Coelho, altura do número 600, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4988/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos atletas Enrico José Zanfurlin de Lima, Isadora Wildmann e 

Judite Jacinto de Carvalho, que representaram São Caetano do Sul no 

Campeonato Brasileiro de Karatê, fase classificatória, que ocorreu na cidade de 

Joinville - SC, no período de 20 a 24 de julho de 2018. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4989/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao gav - 

grupo de amor à vida, pelo aniversário de 22 anos de sua fundação, ocorrido no 

dia 21 de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4990/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo novo layout da casa do escoteiro da união 

dos escoteiros do Brasil - região de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4991/18. Eclerson Pio Mielo. Moção de Apoio ao 

Movimento Cultural de Artes - MCTA, pela estreia da peça Cante Para Eu 

Dormir, que ocorrerá nos dias 28 e 29, deste mês, no teatro Santos Dumont. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4992/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 
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Voto de Congratulações ao Professor Marcos Sidnei Bassi, Magnífico Reitor da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, pela indicação para 

compor, como Membro Titular, o Conselho Estadual de Educação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4999/18. Eclerson Pio Mielo. 

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

ostensivas nas imediações da Grupo Espirita Seara das Fraternidades, localizada 

na rua Silvia, nº 536 - bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5000/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

nas imediações da Igreja Canaã, localizada na avenida Goiás, nº 160 - bairro 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4789/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor 

Prefeito municipal, solicitando informações referente ao aluguel de 43 novas 

viaturas destinadas a renovação da frota da Guarda Civil Municipal. Colocado 

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

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. 

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

votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério 

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

Ribeiro Figueiredo.” Processo nº. 4949/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Áureo Guilherme de Lima. 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. 

Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O 

Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem 

uso da palavra os Nobres Edis: Adauto Osvaldo Reggiani, César Rogério Oliva, 

Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais 

desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem 

do Dia. Item I - Processo nº 5470/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a colocação 

de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com deficiência 

nos eventos realizados no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento 

de votação, a Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva pede Vista 

do processo por 2 (duas) Sessões. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 

(duas) Sessões”. Item II - Processo nº 6805/17. César Rogério Oliva. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade dos 

supermercados higienizarem os carrinhos de compras utilizados pelos clientes, 

no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

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

fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento de votação, o 

Vereador César Rogério Oliva pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. 

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

fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões”. Item III - Processo 

nº 0851/16. Mauricio Fernandes da Conceição. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade 

do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à vaga automática assegurada pós 

licença maternidade no âmbito das creches do município de São Caetano do Sul 

e dá outras providências”. Colocado em discussão, o autor, Vereador Mauricio 

Fernandes da Conceição pede o arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém mais 

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

de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item IV 

- Processo nº 6392/17. Sidnei Bezerra da Silva. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade 

do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a padronização dos pontos de parada de 

ônibus do sistema de transporte coletivo de passageiros no município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, o autor, 

Vereador Sidnei Bezerra da Silva pede o arquivamento do Projeto de Lei. 

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

votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item V - Processo nº 6480/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação 

do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 4.974, de 3 de fevereiro de 2011, que 

instituiu no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul o ‘Dia Municipal do Líder Comunitário’ e dá outras providências”. 

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

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

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

em 1º Turno”. Item VI - Processo nº 6963/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade 
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da afixação de cartazes, nos Oficiais de Registro Civil na Comarca de São 

Caetano do Sul, informando a possibilidade de celebração gratuita de 

matrimônio às pessoas economicamente hipossuficientes 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. Em encaminhamento 

de votação, o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes pede Vista do 

processo por 2 (duas) Sessões. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 

(duas) Sessões”. Item VII - Processo nº 8693/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Dia do Policial de Rota 

(Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) no âmbito do município de São Caetano 

do Sul a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de outubro.”. 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”. 

O Sr. Presidente convoca os Nobres Edis e convida o público presente a 

participação da Audiência Pública da Secretaria da Saúde, que ocorrerá a partir 

das dez horas de amanhã, dia 26, e a participação Audiência Pública da 

Secretaria da Fazenda, que ocorrerá nesta sexta-feira, dia 28, a partir das onze 

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

Presidente declara, às dezoito horas e cinquenta 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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