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ATA DA 31ª 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 TRÊS DIAS DO MÊS DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

Às dezessete horas e cinquenta e sete 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 30ª Sessão Ordinária 

é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 1554/18. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício 

da 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 setembro de 2018. “À Comissão de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.341, de 

08/10/18; nº 11.342, de 09/10/18. “Ciente”. Processo nº. 5281/18. Prefeitura 

Municipal. projeto de lei que "Autoriza o município de São Caetano Do Sul a 

contratar com a Desenvolve SP -  Agência de Fomento do Estado de São Paulo, 

operação de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. (Atende 

Fácil Saúde)". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 5251/18. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o incentivo de inclusão da mensagem: 'Fiscalize o seu 

município', nas impressões dos documentos da prefeitura e no site oficial do 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5274/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 3.656, de 27 

de março de 1998, que dispõe sobre a criação do Programa Ecologia e Meio 

Ambiente para os estudantes do ensino Fundamental da cidade de São Caetano 

do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 5373/18. 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 sobre a Vacinação' e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 5374/18. 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 sobre o Descarte de 

Materiais Perfurocortantes' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5375/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 'Serviço 

Voluntário de Plantio e Conservação de Árvores e Flores', visando a 

revitalização de praças, canteiros e bosques no município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5377/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do Oficial de Registro Civil da 

comarca de São Caetano do Sul, a obrigatoriedade da afixação de cartazes 

informando sobre a possibilidade de celebração gratuita de matrimônio às 

pessoas economicamente hipossuficientes e dá outras providências.". “Às 

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

5430/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano sul, o 'Dia de 

Conscientização do Mutismo Seletivo' e dá outras providências.". “Às 

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

5431/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5432/18. Edison Roberto Parra. Projeto 

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

São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização sobre o Perigo do Sono ao 

Volante e Durante o Trabalho' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5433/18. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa Comércio do 

Bem', 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. 5434/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a exigência de laudo técnico e de responsável técnico pela 

manutenção de equipamentos esportivos e de diversão instalados nos 

estabelecimentos que especifica, situado no município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5435/18. Edison Roberto Parra. Projeto 

de Lei que "Institui o 'Programa Parceiro da Cidade', 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. 5436/18. Edison 

Roberto Parra. Projeto de Lei que "Estabelece o incentivo ao 'escotismo nas 



 

 

hae  3 

escolas municipais', no âmbito de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5464/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o 'Dia do Adicto', a ser celebrado, anualmente, dia 25 de 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5465/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "instituí no 

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

'Dia do Rotaract Club' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5482/18. 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 do M-Chat' e dá 

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

Orçamento”. Processos nºs. 5267/18 a 5271/18. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que seja feita a troca das cadeiras quebradas do Hospital 

municipal Maria Braido, à rua São Paulo, bairro Santa Paula; para que seja feita 

uma reforma na calçada localizada à rua Conselheiro Lafayette, 329, bairro 

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

constantemente, na porta da Escola Estadual Joana Motta, rua Espírito Santo, 

1330, bairro Cerâmica; a revitalização da pintura de todas sinalizações "pare", 

na rua Curupaiti, bairro Cerâmica; e a revitalização da pintura da sinalização 

"pare" e a colocação de uma faixa de pedestre, no cruzamento da rua Espírito 

Santo com a rua Constituição, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5275/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

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

versando sobre para encaminhar Projeto de Lei que institui a Política Municipal 

de Incentivo ao Teletrabalho na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5278/18 a 5280/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: providências no sentido de realizar estudos para tratamento 

de possível infestação de cupins e poda dos galhos da árvore localizada na rua 

Monte Alegre, nº 181, esquina com a rua Rio Grande do Sul, bairro Santo 

Antônio; que realize estudos de viabilidade para promover a instalação de 

lixeiras em toda a extensão da rua Silvia, bairro Nova Gerty; e que realizem 

estudos de viabilidade para a liberação de entrada de cachorros em toda 

dependência dos parques e locais de acesso público de lazer instalados em São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5282/18 a 5332/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da 

árvore na avenida Senador Roberto Simonsen, 1601, bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico na rua Solimões, altura do n° 174, bairro Santa Maria; 

o recapeamento asfáltico na rua José Bonifácio, altura do n° 146, bairro Boa 

Vista; o recapeamento asfáltico na rua Martim Francisco, altura do n° 271, 

bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Arlindo Marchetti, altura 

do n° 222, bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua São Paulo, altura 

do n° 1694, bairro Santa Paula; a repintura da faixa amarela contínua na rua 

Padre Marcondes, 108, bairro Cerâmica; a revitalização da calçada na rua 

Manoel Coelho, 220, Centro; a poda da copa da árvore na rua Rio Grande do 

Sul, 390, Centro; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua São Paulo, 1203, bairro 

Cerâmica; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar a limpeza do terreno na rua MonSenhor Francisco de Paula, em frente 

ao n° 128, bairro Santa Paula; a realização de reparos no leito carroçável da rua 

Padre Marcondes, altura do 108, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na 

rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 863, bairro Cerâmica; a poda da 

copa da árvore na rua Rafael Correa Sampaio, 118, bairro Santo Antônio; a 

repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" ao final da rua Saldanha 

Marinho no confronto com a rua São Carlos, bairro Santa Paula; a poda de copa 

da árvore na rua Rio Grande do Sul, 843, bairro Santo Antônio; a poda da copa 

da árvore na rua Paraíba, 284, Centro; a poda da copa da árvore na rua Rafael 

Correa Sampaio, altura do n° 189, bairro Santo Antônio; a poda da copa da 

árvore na rua Martim Francisco, 90, bairro Santa Paula; a poda da copa da 

árvore na rua Marechal Deodoro, 658, bairro Santa Paula; a poda da copa da 

árvore na rua Tiradentes, 231, bairro Santa Paula; a revitalização da calçada na 

rua João Pessoa, 129, Centro; revitalização da calçada na rua Tiradentes, 330, 

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

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Marina Jacomini, 63, bairro 

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

realizar o conserto da calçada na avenida Dr. Augusto de Toledo, 497, bairro 

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

realizar o conserto da calçada na rua Nilo Peçanha, 120, bairro Santa Paula; a 

revitalização da calçada na rua Niterói, 14, Centro; a revitalização da calçada 

na rua Rafael Correa Sampaio, 757, bairro Santo Antônio; a revitalização da 

calçada na rua Oswaldo Cruz, 382, bairro Santa Paula; a revitalização da 

calçada na rua Goitacazes, 379, Centro; a revitalização da calçada na avenida 

Goiás, 269, bairro Santo Antônio; a revitalização da calçada na rua Baraldi, 

524, Centro; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua Pinto Ferraz, 19, Centro; a revitalização 
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da calçada na avenida Goiás, 417, bairro Santo Antônio; a revitalização da 

calçada do imóvel da rua Manoel Coelho, 716, esquina com a avenida Goiás, 

Centro; a revitalização da calçada na avenida Goiás, 497, bairro Santo Antônio; 

a revitalização da calçada na rua General Osório, 825, bairro Santa Paula; a 

revitalização da calçada na avenida Goiás, 1374, bairro Santo Antônio; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto 

da calçada na rua Paraíba, 698, Centro; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Pindorama, 132, 

bairro Olímpico; a repintura da sinalização de trânsito horizontal "devagar" na 

rua Castro Alves, 1104, bairro Cerâmica; a repintura da sinalização da faixa de 

pedestre na rua Solimões, 227, bairro Santa Maria; a repintura da faixa carga e 

descarga na rua Rio Grande do Sul, 863, bairro Santo Antônio; a repintura da 

sinalização de faixas de pedestre na rua Havaí, esquina com a rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira , bairro Cerâmica; a repintura da faixa amarela 

contínua na rua Curupaiti, em toda sua extensão , bairro Cerâmica; a remoção 

do veículo abandonado na avenida Antônio da Fonseca Martins, em frente ao 

n° 437, bairro São José; a instalação de lixeiras na alameda São Caetano, altura 

do n° 80, bairro Santa Paula; a instalação de lixeiras na alameda São Caetano, 

altura do n° 600, bairro Santa Paula; o recapeamento da rampa de acesso para 

cadeirantes localizada no passeio público da avenida Goiás, 577, bairro Santo 

Antônio; o conserto do passeio público na rua Amazonas, 1023, bairro Santo 

Antônio; e a instalação de rampas de acesso para cadeirantes nas esquinas da 

rua Amazonas, 1158, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 5362/18 a 5365/18. 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 Ivaí, 

181, bica Ivaí, bairro Santa Maria; a reposição da tampa da boca de lobo na rua 

Diogo Fernandes, esquina com rua Guaiamú, em frente à Capela Santa Maria, 

bairro Santa Maria; a poda de árvore na rua José Benedetti, 473, bairro Santo 

Antônio; e a reforma da rampa para deficientes dos dois lados na rua Rio 

Grande do Sul, esquina com a rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5376/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar 

redutor de velocidade (lombada) na rua Capivari, altura dos números 705 a 711, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5378/18 e 5379/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de reparos 

emergenciais na calçada localizada na esquina da rua Oswaldo Cruz com a rua 

Peri, bairro Oswaldo Cruz; e a instalação de um semáforo para pedestre no 

cruzamento da rua Tibagi com a alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa 
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Maria, em frente à Fundação Municipal Anne Sullivan e nas proximidades da 

EMEF Profª Eda Mantoanelli. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5382/18. 

Jander Cavalcanti de Lira e outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

aperfeiçoamento do "Programa Leite é Vida", destinado a complementar o 

suprimento das necessidades nutricionais, através do fornecimento mensal de 

leite em pó. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5388/18 a 5393/18. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção e reativação de todas as 

câmeras de monitoramento já instaladas no município; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua dos Meninos, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua Guaporé, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nos períodos vespertino e noturno, nas imediações 

da rua Erna, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da Cavour, 

no bairro Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da avenida Lions 

Club, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5394/18 a 

5413/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a reforma e 

revitalização nas instalações da EMEI Luiz José Giorgetti, localizada na rua 

Ivaí, 65, bairro Santa Maria; realizar a reforma e revitalização nas instalações 

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

de Alencar Castelo Branco, 231, bairro Santa Maria; a reforma e revitalização 

nas instalações da EMEI Octávio Tegão, localizada na rua Capivari, 627, bairro 

Nova Gerty; realizar a reforma e revitalização nas instalações da EMEI Orlando 

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

Cerâmica; a reforma e revitalização nas instalações da EMEI Pedro José 

Lorenzini, localizada na rua Marechal Deodoro, 445, bairro Santa Paula; a 

reforma e revitalização nas instalações da EMEI Romeu Fiorelli, localizada na 

rua dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; a reforma e revitalização nas 

instalações da EMEI Rosa Perrella, localizada na rua Lourdes, 460, bairro Nova 

Gerty; a reforma e revitalização nas instalações da EMEI 1º de Maio, localizada 

na rua Rafael Correa Sampaio, 584, bairro Santo Antônio; realizar a reforma e 

revitalização nas instalações da EMEI Abelardo Galdino Pinto, localizada na 

rua Coronel Camisão, 320, bairro Oswaldo Cruz; realizar a reforma e 

revitalização nas instalações da EMEI Antônio de Oliveira, localizada na rua 

Arlindo Marchetti, 508, bairro Santa Maria; realizar a reforma e revitalização 
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nas instalações da EMEI Castorina Faria Lima, localizada na rua Teffé, 460, 

bairro Santa Maria; realizar a reforma e revitalização nas instalações da EMEI 

Emílio Carlos, localizada na rua Gonzaga, 241, bairro Oswaldo Cruz; realizar 

a reforma e revitalização nas instalações da EMEI Fernando Piva, localizada 

na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1050, bairro São José; realizar a reforma e 

revitalização nas instalações da EMEI Fortunato Ricci, localizada na rua 

Oriente, 333, bairro Barcelona; realizar a reforma e revitalização nas 

instalações da EMEI Francisco Falzarano, localizada na rua Vanda, 73, bairro 

Boa Vista; realizar a reforma e revitalização nas instalações da EMEI Helena 

Musumeci, localizada na avenida Paranapanema, 670, bairro Nova Gerty; 

realizar a reforma e revitalização nas instalações da EMEI Profª Inês dos 

Ramos, localizada na rua Vieira de Carvalho, 525, bairro Nova Gerty; realizar 

a reforma e revitalização nas instalações da EMEI Irineu da Silva, localizada 

na estrada das Lágrimas, 320, Jardim São Caetano; realizar a reforma e 

revitalização nas instalações da EMEI Jacob João Lorenzini, localizada na rua 

Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; e realizar a reforma e revitalização 

nas instalações da EMEI João Barile, localizada na rua Doutor Durval Vilalva, 

125, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5415/18 e 

5416/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção constante na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

231, parque Santa Maria, bairro Santa Maria; e para que se intime o proprietário 

do imóvel da rua Humberto Fernandes Fortes, 99, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5418/18 a 5420/18. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a tapagem do buraco no leito carroçável, situado à rua 

Solimões, 171, bairro Santa Maria; a repintura da sinalização horizontal de 

trânsito de "pare", na rua Curupaiti, 166, bairro Cerâmica; e a tapagem do 

buraco no leito carroçável, situado à rua Picuí, 208, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5418/18 a 5423/18. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a tapagem do buraco no leito carroçável, situado 

à rua Solimões, 171, bairro Santa Maria; a repintura da sinalização horizontal 

de trânsito de "pare", na rua Curupaiti, 166, bairro Cerâmica; a tapagem do 

buraco no leito carroçável, situado à rua Picuí, 208, bairro Olímpico; a limpeza 

e a manutenção dos bueiros na avenida Paraíso, 260, bairro Oswaldo Cruz; a 

tapagem do buraco no leito carroçável, situado à rua Lourdes, 471, bairro Nova 

Gerty; e que seja realizada a repintura da sinalização de trânsito de "pare", na 

rua Curupaiti, 188, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5424/18 e 5425/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reforçar a 

sinalização de trânsito horizontal e vertical na confluência da rua Nossa 

Senhora de Fátima com a rua Castro Alves, bairro Oswaldo Cruz; e 

implementar a iluminação pública através de lâmpadas LED no município de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5426/18 e 5427/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: levar a secretaria de 

desenvolvimento econômico, trabalho, turismo, tecnologia e inovação, para o 

bairro Prosperidade; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a criação da Subprefeitura dos bairros Prosperidade e Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5438/18 a 5454/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: melhoria nas condições de acolhimento aos acompanhantes 

dos pacientes internados no pronto socorro municipal; implantação de 

campanhas de vacinação contra o HPV; identificar e avaliar o risco de queda 

de árvores no bairro Santa Maria; identificar e avaliar o risco de queda de 

árvores no bairro Prosperidade; identificar e avaliar o risco de queda de árvores 

no bairro Olímpico; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro 

Nova Gerty; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Mauá; 

identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Jardim São Caetano; 

identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Oswaldo Cruz; 

identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Fundação; identificar 

e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Cerâmica; identificar e avaliar o 

risco de queda de árvores no bairro Boa Vista; identificar e avaliar o risco de 

queda de árvores no Centro; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no 

bairro Barcelona; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro 

Santa Paula; identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro Santo 

Antônio; e identificar e avaliar o risco de queda de árvores no bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5455/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando implementar o programa "esquina 

protegida", no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5459/18 a 5463/18. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providenciar a devida acessibilidade da calçada, de ambos os lados da rua 

Manoel Coelho, e rua Niterói, Centro; para que envie uma equipe de campo 

para realizar a poda das raízes da árvore localizada à rua Niterói, 14, Centro; 

para que envie uma equipe de campo para realizar a poda da árvore localizada 

à rua Tenente Antônio João, 598, bairro Cerâmica; a realização de poda da 

árvore localizada à rua Curupaiti, 51, bairro Cerâmica; e para que envie uma 

equipe de campo para a realização da poda da árvore localizada à rua José 
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Paolone, 226, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5469/18 a 5471/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reforçar a 

pintura de faixa amarela de "proibido estacionar" em frente ao comércio 

localizado na rua nossa de fátima, 510, bairro Santa Paula; estudos para 

instalação de lombada na rua Amazonas, altura do número 1080, no bairro 

Santo Antônio; e estudos para implantação de vagas para estacionamento de 

motocicletas em frente à Pizzaria Vittorio Veneto, localizada na rua Amazonas, 

1109, bairro Santo Antônio, de tal forma que as vagas fiquem posicionadas ao 

lado do estacionamento Dinho's Park, onde encontra-se espaço adequado. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5472/18 a 5477/18. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico na avenida Senador Roberto 

Simonsen, altura do número 560, bairro Cerâmica; a intensificar as ações de 

alerta ao sedentarismo e suas consequências, voltadas às crianças e jovens de 

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

nas ruas Carlos Gomes, Henrica Grigoletto Rizzo, Ivaí e adjacências, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas Boa 

Vista, Luíza, avenida Prestes Maia e adjacências, bairro Boa Vista; a instalação 

de bebedouros na parte superior do parque Espaço Verde Chico Mendes; e a 

manutenção e recapeamento asfáltico do trecho da rua das Mangueiras, altura 

do número 618, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5483/18 a 5510/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas 

imediações da EE Dona Idalina Macedo Costa Sodré, um dos locais de votação 

do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no 

próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EE Laura Lopes, um dos locais 

de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EE coronel 

bonifácia de carvalho, um dos locais de votação do município; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas 

imediações da EE Professora Maria Conceição Moura Branco, um dos locais 

de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da USCS - 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul (Campus Centro), um dos 

locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF 28 de Julho, 

um dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF Prof. 
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Rosalvito Cobra, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas 

imediações da EMEF Prof. Décio Machado Gaia, um dos locais de votação do 

município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo 

dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF eda montoanelli, um dos locais de 

votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF Padre Luiz Capra, um 

dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF 

Olyntho Voltarelli Filho, um dos locais de votação do município; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas 

imediações da EMEI Irineu da Silva, um dos locais de votação do município; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de 

outubro, nas imediações da EMEF Professora Alcina Dantas Feijão, um dos 

locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF Ângelo 

Raphael Pellegrino, um dos locais de votação do município; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas 

imediações da EE Professor Edgar Alves da Cunha, um dos locais de votação 

do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no 

próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EE Maria Trujilo Torloni, um 

dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EE 

Professora Joana Motta, um dos locais de votação do município; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas 

imediações da EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, um dos locais de votação do 

município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo 

dia 28 de outubro, nas imediações da EMEI José Ferrari, um dos locais de 

votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF Sylvio Romero, um 

dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF 

Anacleto Campanella, um dos locais de votação do município; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas 

imediações da EE Yolanda Ascêncio, um dos locais de votação do município; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de 

outubro, nas imediações da EE Professor Alfredo Burkart, um dos locais de 

votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF Dom Benedito Paulo 

Alves de Souza, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda 
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Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de outubro, nas 

imediações da EMEF Oswaldo Samuel Massei, um dos locais de votação do 

município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo 

dia 28 de outubro, nas imediações da EMEF Senador Fláquer, um dos locais de 

votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no próximo dia 28 de outubro, nas imediações da SEMEF - Segunda Escola 

Municipal de Ensino Fundamental, um dos locais de votação do município; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 28 de 

outubro, nas imediações da eti Jorge Street, um dos locais de votação do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5513/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos sobre a 

possibilidade de realizar a pintura de faixa de solo com os dizeres "carga e 

decarga", na rua Aparecida, nº 410 - bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5266/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Alegre e da rua Piratininga - bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5272/18. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas escolares, constantemente, na Escola Estadual Joana Motta. 

rua Espírito Santo, 1330, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5276/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - Associação Comercial e 

Industrial de São Caetano do Sul, visando aos mercados, supermercados e 

hipermercados que possuem terminal de consulta de preços por códigos de 

barras que instalem sistema de áudio junto a esses equipamentos, visando 

atender as pessoas com deficiência visual e baixa visão. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5277/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - 

Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando aos 

empresários proprietários de lanhouses, cybercafés e estabelecimentos 

similares a adaptação de computadores para utilização por pessoa com 

deficiência visual. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5333/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

fiação na rua São Paulo, 1403, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 5334/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na rua Oswaldo Cruz, 658, bairro 

Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5335/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

fiação na rua Oswaldo Cruz, 674, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5336/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na rua Amazonas, em frente ao n° 

1453, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5337/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

reparos na fiação na rua Arnaldo Sante Locoselle, em frente ao n° 153, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5338/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

avenida Senador Roberto Simonsen, 1356, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5339/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Rui 

Barbosa, em frente ao n° 21, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5340/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na avenida Goiás, 842, bairro Santo 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5341/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

rua Niterói, 423, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 5342/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

fiação na rua Taipas, 117, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 5343/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na alameda São Caetano, 1308, bairro 

Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5344/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

fiação na rua Amazonas, em frente ao n° 1343, bairro Oswaldo Cruz. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5345/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Amazonas, 

944, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5346/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa aes eletrpaulo - scs, visando a realização de reparos 

na fiação na avenida Conde Francisco Matarazzo, 132, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5347/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

rua Manoel Coelho, 298, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5348/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

reparos na fiação na rua Manoel Coelho, 255, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5349/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na rua Visconde de Inhaúma, 644, 

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

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

5350/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

fiação na avenida Goiás, 1458, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5351/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na rua Oswaldo Cruz, 121, bairro 
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Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5352/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo, visando a realização de reparos na fiação na 

esquina da rua Major Carlos Del Prete com a rua Baraldi, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5353/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo, visando a realização de reparos na fiação na rua Baraldi, 662, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5354/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

Manoel Coelho, 104, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5355/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando o realinhamento da fiação 

na rua Amazonas, 1228, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5356/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na rua Amazonas, 1330, bairro 

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

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

5357/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

fiação na rua Padre Marcondes, 105, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5358/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a realização de reparos na fiação na avenida Dr. Augusto de Toledo, 

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

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

nº. 5359/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização do 

realinhamento da fiação na alameda São Caetano, 636, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5360/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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



 

 

hae  15 

Monte Alegre, 353, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5361/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

rondas ostensivas na rua Serafim Constantino, estação ferroviária e terminal 

intermunicipal de ônibus, Centro, São Caetano do Sul, com ênfase no horário 

das 21:00 horas em diante. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5366/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas na rua Ivaí, 181, bica Ivaí, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5367/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à 3ª cia. do 6º batalhão da Polícia Militar 

metropolitana, por São Caetano do Sul figurar em 2º lugar como a segunda 

cidade menos vulnerável à violência no estado de São Paulo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5368/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Segurança por São 

Caetano do Sul, por figurar em 2º lugar como a segunda cidade menos 

vulnerável à violência no estado de São Paulo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5383/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da avenida 

Lions Club, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5384/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

vespertino e noturno, nas imediações da rua Cavour, no bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5385/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da rua Erna, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5386/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 
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rondas ostensivas nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua 

Guaporé, no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5387/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações parabenizando os 

Atiradores do Tiro de Guerra que, após o temporal que atingiu a nossa cidade 

na tarde de quarta-feira, colocaram em prática o civismo, o patriotismo e o 

respeito ao próximo ensinados no ambiente do Tiro de Guerra. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5414/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Dr. José Auricchio Junior, Prefeito 

Municipal de São Caetano do Sul, pelo nosso município figurar em 2º lugar 

como a cidade menos vulnerável à violência no estado de São Paulo. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Pela ordem, o Vereador César 

Rogério Oliva solicita a inversão de pauta nas matérias pertinetes a fase do 

Expediente, para que os requerimentos de informação sejam apreciados antes 

dos demais. Colocado em votação, fica “Rejeitada a inversão de pauta”. 

Processo nº. 5417/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à atleta multicampeã Patrícia Cândido, GCM da corporação de 

São Caetano do Sul, pelas quatro medalhas de Ouro conquistadas na 

competição European Police and Fire Games na Espanha, no mês de setembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5428/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Associação Tan Lan Choy Lay Fut de 

Kung-Fu Shaolin, na pessoa de seu "mui" presidente Mestre Joilson Alves de 

Souza, pela realização do "I Festival de Arte Marcial Chinesa e Cultura", que 

teve como integrantes 20 filiais e escolas associadas ao ITKFA, ocorrido no 

último final de semana, dia 20 de outubro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5429/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Força Aérea Brasileira - FAB e a todos os aviadores 

brasileiros, pela comemoração ao dia 23 de outubro, em homenagem ao 

brasileiro Alberto Santos Dumont, "o pai da aviação". Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5457/18. Maurício Fernandes da Conceição. 
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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 rua Nazaret, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5458/18. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas e constantes de forma preventiva nas ruas: São Carlos, 

General Osório e Tiradentes, no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5466/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a GCM e atleta Patrícia Cândido. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5468/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações pela atuação dos Rotary Clubs São Caetano do Sul, São 

Caetano do Sul Oeste e São Caetano do Sul leste na celebração do Dia Mundial 

Contra a Poliomelite, a ser realizada no dia 24 do corrente mês. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5478/18. Eduardo José Vidoski. 

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

rondas ostensivas nas ruas Boa Vista, luíza, avenida Prestes Maia e adjacências, 

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

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

5479/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas Carlos Gomes, Henrica 

Grigoletto Rizzo, Ivaí e adjacências, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5480/18. Marcos Sergio Goncalves Fontes e 

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

Congratulações aos 95 Líderes Autonomistas e aos 8463 eleitores (líderes 

anônimos) pelo fato de que em 24 de Outubro de 1948, emanciparam São 

Caetano de Santo André, tornando-a a terra de Tijucuçu, na cidade de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5481/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo dia 25 de outubro, Dia do 

Dentista, a todos os odontologistas da cidade de São Caetano do Sul, extensivo 

aos profissionais dentistas do território nacional. Colocado em discussão, 

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



 

 

hae  18 

fica “Aprovado”. Processo nº. 5273/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação 

- SEEDUC, visando informações para melhor compreensão sobre a atual e 

futura situação do Ensino Médio em nossa cidade, levando-se em conta as notas 

divulgadas em redes sociais, por representantes do governo, as quais geraram 

dúvidas aos pais, alunos e professores. Colocado em discussão, fazem uso da 

palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. 

Colocado em votação, fica "Pendente Votação". Processo nº. 5380/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco José 

de Souza Ribeiro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5381/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Cícero Maia 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5437/18. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Guilherme 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5456/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Sérgio José Zanon. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5511/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Sebastião Herculano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5512/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco de Souza 

Ribeiro. 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. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Anacleto 

Campanella Junior, César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa e Edison 

Roberto Parra. O Presidente solicita e o Vereador Maurício Fernandes da 

Conceição assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Eclerson Pio 
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Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa e procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Eduardo José Vidoski, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sérgio Gonçalves 

Fontes e Olyntho Sequalini Voltarelli. 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 a leitura 

da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 5645/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

redação da ementa e do art. 1º da Lei nº 2.349, de 13 de agosto de 1976, que 

‘Institui o “Dia do Lions Clube” no Município’ 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 6981/17. César Rogério 

Oliva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 

9º da Lei nº 410, de 14 de janeiro de 1954, que ‘Dispõe sobre a proibição de 

ruídos ou sons excessivos e evitáveis que possam perturbar o sossego público’, 

incluído pela Lei nº 4.091, de 24 de setembro de 2002 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 5470/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação Adiadas 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, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se.” Item IV - Processo nº 6238/17. 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 no âmbito do Município de São Caetano do Sul, a ‘Campanha 

Plantando Árvores nos Estacionamentos e no Entorno dos Estabelecimentos 

Comerciais, Bancários, de Serviços e Similares’ e dá outras providências”. 

Colocado em discussão, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, 

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 

8339/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Parecer 
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da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º, bem como 

acrescenta-lhe parágrafo único, todos da Lei nº 4.814, de 4 de novembro de 

2009 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 Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 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 0193/18. César Rogério Oliva. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a instalação de fraldário para uso de pessoas com 

deficiência e idosas, 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. O Presidente informa que 

se encontra na Mesa pedido de Vista do processo por 2 (duas) Sessões, feito 

pelo autor, Vereador César Rogério Oliva, Colocado em votação, fica 

“Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões”. Item VII - Processo nº 

0507/18. Carlos Humberto Seraphim. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Proíbe a utilização de água das fontes ou chafarizes para banho ou 

hidratação de animais e humanos 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. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VIII - 

Processo nº 2021/18. Anacleto Campanella Junior. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Disciplina e organiza as 

alterações no tráfego de veículos nas vias públicas do Município de São 

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

Vereador Anacleto Campanella Junior, 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezenove horas e quarenta e um minutos, encerrada a 

presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, 

será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ........................ 

 

 

 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

MAURÍCIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO 

1º SECRETÁRIO 


