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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 21 (VINTE E UM) 

DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e quarenta e cinco 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 02ª Sessão Ordinária 

de 2017 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. 0731/17. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.102 de 14/02/17. “Ciente”. Processo nº. 

0712/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o Diário Oficial 

Eletrônico do Município de São Caetano do Sul como meio oficial de 

comunicação, publicidade e divulgação dos atos dos Poderes Executivo e 

Legislativo do Município e dá outras providências ". “Ciente”. Processo nº. 

0711/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação da Ementa e do Artigo 1º, da Lei nº 3.581, de 06 de novembro 

de 1997 e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0716/17. Mesa Diretora. Projeto de 

Resolução que "Altera a redação do 'caput' do artigo 159 do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

0717/17. Mesa Diretora. Projeto de Resolução que "Autoriza a mesa da Câmara 

Municipal a dispor dos bens que especifica e dá outras providências". “Às 

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

0751/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui no 

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

Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil e dá outras providências. ". “Às 

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

0752/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

criação do 'disque-pichação', linha telefônica ou serviço 'Whatsapp' que recebe 

denúncias de pichadores e locais danificados por tal ato na cidade de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0795/17. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a dispensa de processo seletivo de 
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acesso, bem como sobre a reserva de sala diferenciada para alunos com algum 

tipo de deficiência intelectual nas escolas da Rede Municipal de Ensino Médio 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0662/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a poda da árvore situada na rua Tocantins, 528, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0663/17 e 0664/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: recapeamento do asfalto e pintura da 

faixa de pedestres, na altura dos números 1049 e 1081 da rua Bom Pastor; e 

recapeamento asfáltico da rua Paschoale Cavana, 209. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0665/17 e 0666/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que desenvolva um edital - chamamento público - para agricultores 

familiares interessados em fornecer alimentos para a escolas, asilos, hospitais 

municipais, dentre outros, amparado nos programas PNAE - Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, e PAA - Programa de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar, com amparo na Lei Municipal 5.130 de 08 

de novembro de 2013, que instituiu no município o estímulo à alimentação 

saudável nas escolas; e participar do edital de chamamento público nº 01 

SEDS/CONDECA/2016, que selecionará projetos a serem financiados integral 

ou parcialmente com recursos do fundo especial dos diretos da criança e do 

adolescente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0668/17 a 0672/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de um 

"espaço idoso" na estação de ônibus/ferroviária de São Caetano do Sul; a 

manutenção da câmera instalada e poda dos galhos da árvore na alameda Conde 

de Porto Alegre com a rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; a poda de 

árvore e manutenção da calçada situada na rua Gurupi, 195, bairro Nova Gerty; 

a poda de árvore e manutenção da calçada situada na rua Gurupi, 105, bairro 

Nova Gerty; e a limpeza e recolhimento de lixo nas ruas no entorno da alameda 

Conde de Porto Alegre, altura do número 1980, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0675/17 a 0677/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 

realize diligência no sentido de apreender e avaliar as condições de saúde dos 

mais de 20 gatos e filhotes, que se encontram em estado de abandono no terreno 

particular localizado na rua Justino Paixão, 141, Jardim São Caetano; avaliar e 

combater possível infestação de insetos e outros parasitas da árvore na rua 

Anhanguera, 42, bairro Cerâmica; e determinar a Guarda Civil Municipal, 
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rondas intensivas no SESI, situado à rua Santo André, 810, bairro Boa Vista. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0685/17 a 0689/17. Jander Cavalcanti 

de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre criar e estabelecer uma unidade do CISE - Centro Integrado de 

Saúde e Educação da Terceira Idade, no bairro Fundação; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Maranguá, 210, bairro Olímpico; a 

revitalização do ponto de ônibus situado na estrada das Lágrimas, 515, Jardim 

São Caetano; a poda da copa da árvore, situada na calçada pública, ao lado do 

ponto de ônibus localizado na estrada das Lágrimas, 515, Jardim São Caetano; 

e melhorias na iluminação pública defronte ao ponto de ônibus situado na 

estrada das Lágrimas, 515, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0695/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na alameda 

João Galego, 212, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0696/17 a 0701/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de faixa de retenção para motos, em todos os semáforos das principais avenidas 

na cidade; instalação de semáforo de pedestre no encontra da avenida 

Presidente Kennedy com a avenida Goiás, praça Júlio Marcussi, bairro Santa 

Paula; que seja realizada a repintura da faixa de pedestres localizada no 

encontro da avenida Presidente Kennedy com a avenida Goiás, praça Julio 

Marcussi, bairro Santa Paula; a manutenção e colocação de grade no bueiro, 

situado na rua Giuseppe Carnevalli, 97, bairro Boa Vista; ampliação de vagas 

no bolsão para motos rua Gonzaga, 451, bairro Oswaldo Cruz, Hospital 

Beneficência Portuguesa, bairro Oswaldo Cruz; e realizar o recapeamento 

asfáltico do leito carroçável, a fim de tampar o buraco existente, com urgência, 

na rua Capeberibe, nº 783, com a rua Antônio Dafre, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0702/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a elaboração e envio de 

Projeto de Lei a esta casa de leis, que disponha sobre a "Proibição da venda e 

exposição de animais de estimação e silvestres nos estabelecimentos 

comerciais de São Caetano do Sul, e dar outras providências". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0704/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização e manutenção da pista 

do skate Park São Caetano, na Estação Jovem, na rua Serafim Constantino, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0707/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando "em caráter de urgência", 

medidas a fim de realizar a manutenção dos elevadores instalados no Centro de 

Oncologia localizado na rua Peri, 361, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 0708/17 e 0709/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza da pista de skate da Estação 

Jovem, satisfazendo assim centenas de jovens que clamam pela abertura do 

espaço, situado à rua Serafim Constantino, Estação Jovem, Centro; e a limpeza 

dos terrenos das duas casas abandonas na alameda Araguaia, 792, 796, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0713/17. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda nas árvores 

na rua Conselheiro Lafayette, altura do nº 619, em frente à E.E. Dona Idalina 

Macedo Costa Sodré, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0715/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

emplacamento de 100% das vias públicas e logradouros do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0718/17 e 0719/17. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a concessão de isenção de Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), aos contribuintes, cônjuges e/ou filhos dos mesmos 

que comprovadamente sejam portadores de enfermidades específicas; e o 

mapeamento das condições e saúde das árvores existentes na praça Luiz Olinto 

Tortorello, especialmente no cruzamento da rua Manoel Coelho com a avenida 

Goiás, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0720/17 a 

0722/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade para dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura 

de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos 

e motocicletas apreendidos em virtude de Lei e demais outras providências; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade para criar o guia eletrônico saúde, 

educação e cultura da mulher, no âmbito do município de São Caetano do Sul, 

e demais outras providências; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade para 

que seja implantado estacionamento na modalidade 45 graus, com pintura de 

faixas sinalizadoras, nos arredores do Velório Municipal, no local usado para 

estacionar os carros. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0724/17 e 0725/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar estudo a fim de 

promover a verificação e instalação de todas as placas indicativas de vias e 

logradouros em todo o município; e a instalação de uma lixeira grande de fronte 

ao número 228 da avenida Lions Club, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0726/17. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a viabilização da implantação de Zona 

Azul na rua Rafael Correa Sampaio, trecho este compreendido entre a rua 
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Oswaldo Cruz e rua Amazonas, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0728/17 a 0730/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: com urgência, a pintura no asfalto da sinalização informando que é 

vaga de carga e descarga, o local situado na rua Aquidaban, 39, bairro 

Fundação; com urgência, a colocação de redutor de velocidade na altura do 

número 757 da rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; e com urgência, a 

pintura no asfalto da sinalização que indica que é vaga de deficiente localizado 

na rua Herculano de Freitas, 729, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0734/17 e 0735/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a substituição e atualização dos computadores instalados nos 

laboratórios da escola municipal de ensino Profª Alcina Dantas Feijão; e a 

instalação de sanitários químicos com lavatórios nas feiras livres do município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0738/17 a 0750/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção do calçamento na 

avenida Walter Thomé, tendo como objetivo atender as pessoas com 

deficiência; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no horário 

noturno, no entorno da escola digital, no quadrilátero compreendido na avenida 

Goiás, avenida Dr. Augusto de Toledo, rua Oswaldo Cruz e rua Marechal 

Deodoro, bairro Santo Antônio; instituir projeto de conciliação fiscal no 

município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre permitir o embarque e desembarque de passageiros, com 

deficiência ou mobilidade reduzida, fora dos pontos e das paradas oficiais e dar 

outras providências; providenciar a manutenção da rua Alagoas, altura do 

número 673, Centro; a construção de faixa de pedestre elevada e/ou lombada 

eletrônica na avenida Tietê, altura do número 558, bairro Nova Gerty; propagar 

campanha sobre a devolução de medicamentos vencidos ou deteriorados aos 

estabelecimentos que comercializam tais produtos; o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a proíbição de atividades de transporte de 

valores em local e horário que menciona; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação do centro gastronômico do Centro em São 

Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

restituição ao erário pelos danos gerados ao patrimônio público e ao meio 

ambiente, por condutor causador de acidente de trânsito ao município; a 

instalação e manutenção de câmeras de segurança no Terminal Rodoviário 

Nicolau Delic; realizar a manutenção dos equipamentos de informática no 

centro digital e escola digital de São Caetano do Sul; e identificar todas as 

praças de São Caetano do Sul, com seus respectivos nomes. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 0759/17 a 0771/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: para que realize reparos no asfalto no entorno da tampa do 

bueiro da rua José Salustiano Santana, na altura do nº 550, bairro Mauá; estudos 

com vistas a instalar o “Playground da Longevidade” no cruzamento da rua 

Oriente, e Nazareth, no quarteirão que se estende até a rua Tapajós, bairro 

Barcelona; a instalação de contêiner de lixo na rua Aguapei, confluência com a 

avenida Paranapanema, bairro Nova Gerty; a substituição da placa de 

nomenclatura que identifica a UBS Moacir Gallina, localizada na rua Casemiro 

de Abreu, 560, bairro Cerâmica; a construção de mais bueiros para captação de 

águas na rua Senador Vergueiro, Centro; para que efetue o recapeamento 

asfáltico no leito carroçável da rua Engenheiro Cajado de Lemos, altura do nº 

320, bairro Cerâmica; que se realize a poda do mato localizado no passeio 

público da estrada das Lágrimas, altura do nº 140 ao 238 , Jardim São Caetano; 

a construção de bueiros para captação de água pluviais na confluência das ruas 

Pernambuco e José do Patrocínio, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Santo Antônio, Centro, 

especialmente próximo da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão 

da avenida Conselheiro Antônio Prado, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Pernambuco, Centro; 

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

rua Professora Maria Macedo, Centro; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua José do Patrocínio, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0774/17 a 0780/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de manutenção e revitalização do Espaço Verde 

Chico Mendes, situado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica; 

a manutenção e revitalização do Parque Catarina Scarparo D'Agostini, situado 

na rua Ângelo Aparecido Radim, 90, bairro São José; a manutenção e 

revitalização do parque Santa Maria (Guaiamú), situado na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria; a realização de 

manutenção e revitalização do parque municipal José Alves dos Reis (Bosque 

do Povo), situado na estrada das Lágrimas, 320, bairro São José; a realização 

de manutenção e revitalização da Escola Municipal de Ecologia Presidente 

Jânio da Silva Quadros, situado na rua da Paz, 10, bairro Mauá; a manutenção 

e revitalização da Cidade das Crianças, situado na alameda Conde de Porto 

Alegre, 840, bairro Santa Maria; e a realização de manutenção e revitalização 

do espaço de lazer e recreação José Agostinho Leal, situado na avenida Tietê, 

s/n, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0781/17. Maurício 
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Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

elaborar estudos para a viabilidade de unificar as carteirinhas dos CER (Clube 

Esportivo e Recreativo), a fim de garantir o direito do munícipe a frequentar 

qualquer clube do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0783/17 

a 0794/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar modalidades 

esportivas nas escolas de educação infantil em nosso município; manutenção 

geral na EMEF Eda Mantoanelli; a elaboração de plano de revitalização para 

as escolas de ensino infantil do município; a implantação de lombofaixa para 

travessia de pedestres, em frente a entrada dos alunos que estudam na EMEF 

Rosalvito Cobra, na rua Henrica Grigoletto Rizzo, em frente ao nº 238, bairro 

Olímpico; a possibilidade da construção ou implantação de mais uma unidade 

de ensino de idiomas em nosso município; a manutenção geral da iluminação 

nas ruas do bairro Boa Vista, próximo ao residencial São Caetano e a instalação 

de braços de iluminação visando substituir a iluminação atual por lâmpadas de 

LED, principalmente na rua Santo André, altura do nº 379, bairro Boa Vista; a 

manutenção geral da iluminação próximo ao condomínio Domus Mea, 

localizado na avenida Guido Aliberti, bairro São José; realizar a poda da árvore 

localizada na rua Gurupi, em frente ao número 34, bairro Nova Gerty; a 

manutenção geral na calçada em frente do condomínio domus mea, localizado 

na avenida Guido Aliberti, bairro São José; manutenção imediata no sistema de 

aquecimento da piscinas do Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira 

Idade (CISE) João Nicolau Braido, localizado na rua Humberto de Campos, 

600, bairro São José; a construção de uma unidade escolar de ensino 

fundamental período integral no bairro Fundação ou implantar o período 

integral na EMEF Senador Fláquer; e dispensa de processo seletivo de acesso, 

bem como sobre a reserva de sala diferenciada para alunos com algum tipo de 

deficiência intelectual nas escolas da Rede Municipal de Ensino Médio de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0661/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas na confluência da rua Vanda, e rua João 

Molinari, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0673/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a aquisição de 

novas viaturas, notadamente de grande porte, para a Polícia Militar do 

Município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0674/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício á Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a aquisição de 
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novas viaturas, notadamente de grande porte, para a Polícia Civil do município 

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

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

nº. 0681/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Maranguá, 210, 

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

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

0690/17. Daniel Fernandes Barbosa. Moção de apoio ao Projeto de Lei do 

senado nº 174/2016, que objetiva vedar a implementação de franquia limitada 

de consumo nos planos de internet banda larga fixa. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0693/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAE-SCS, visando a 

implantação de bebedouros de água potável, que atenderão aos praticantes de 

esportes, na avenida Presidente Kennedy, praça dos Imigrantes, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0703/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo Centésimo Aniversário do Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais de São Caetano do Sul, ocorrido no dia 06 

de fevereiro de 2017. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0714/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 25 anos da história do grupo 

ANPLA que começou em 1992. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0727/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a aquisição de 

motocicletas, para a Polícia Militar do município de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0732/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao DAE-SCS, visando a realização de uma campanha para a instalação 

de torneiras automáticas nos comércios, indústrias e nos próprios municipais, 

visando evitar o desperdício de água. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0733/17. Jander Cavalcanti de Lira e Outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à E.M.E. Prof.ª Alcina Dantas Feijão, referente à comemoração 

do 50º aniversário da escola. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 0736/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

instituir a campanha permanente de orientação, conscientização e prevenção ao 

vírus da influenza a (H1N1), nas unidades municipais de ensino da grande 

região do ABCDMRR. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 0737/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na avenida Walter 

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

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

nº. 0753/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

principalmente no período noturno, no trecho sem saída rua Tocantins, bairro 

Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0754/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

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

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

0755/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

Conselheiro Antônio Prado, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0756/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

em toda a extensão da rua Santo Antônio, Centro, especialmente próximo da 

USCS- Universidade Municipal de São Caetano do Sul - campus II. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0757/17. Eduardo José 

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

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Professora Maria Macedo, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0758/17. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua José do Patrocínio, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0772/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa CPTM - Sede, visando sugerir instalação de bicicletário para usuários 
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do trem na estação de trem da CPTM, localizada na rua Serafim Constantino, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0782/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando manutenção geral e periódica na rede elétrica, 

principalmente nos centros comercias somente aos domingos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0667/17. Marcos Sergio 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Edson de Godoy Bueno. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0684/17. 

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

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Anna Sparapani 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0710/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Albertina 

Rodrigues Matsudo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0723/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da 

Senhora Daniely Gomes de Souza Mazzo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0773/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Maria Patarro Ribeiro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, Eclerson Pio Mielo solicita que seja 

ofertado um minuto de silêncio em memória dos seguintes: Senhor Edson de 

Godoy Bueno, Senhora Anna Sparapani Klimke, Senhora Albertina Rodrigues 

Matsudo, Senhora Daniely Gomes de Souza Mazzo e Senhora Maria Patarro 

Ribeiro. 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. Usam da palavra os Edis: Daniel Fernandes 

Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira, Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais 

desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se 

à fase da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 2201/13. Edison Roberto Parra. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a afixação 
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obrigatória nos locais e nas condições que estabelece, da lista de medicamentos 

disponíveis para a entrega na Rede Pública Municipal de Saúde para a 

população em geral e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. O autor do Projeto 

de Lei, Vereador Edison Roberto Parra, solicita pedido de arquivamento, 

justificando-o. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica 

“Aprovado o pedido de arquivamento”. “Arquive-se.”. Item II - Processo 

nº 1721/13. Fábio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação Adiadas do 

Projeto de Lei Substitutivo que “Dispõe sobre a inclusão do tema ‘Respeito 

ao Idoso’ no contraturno das duas últimas séries do ensino fundamental público 

municipal e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, o Edil 

Anacleto Campanella Júnior solicita pedido de arquivamento. Colocado em 

votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado o pedido de 

arquivamento”. “Arquive-se.”. Item III - Processo nº 2746/14. Severo Neto 

de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer nº 159, da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Acrescenta o parágrafo único no artigo 2º da Lei nº 3.595, de 25 de novembro 

de 1997, que ‘Dispõe sobre placas indicativas de itinerário dos ônibus urbanos 

de São Caetano do Sul’ e dá outras providências.”. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Item IV - Processo nº 

2796/14. Aparecido Inácio da Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

nº 197, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o Passe Livre em dias de 

eleições e no dia 1º de maio – Dia do Trabalho.”. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Item V - Processo nº 

2797/14. Aparecido Inácio da Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

nº 196, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do curso 

profissionalizante ‘Secretária do Lar’.”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Item VI - Processo nº 2903/14. Fábio 

Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer nº 192, da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Institui no Município de São Caetano do Sul a cooperação 
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entre empresas e Sistema Municipal de Ensino intitulada ‘Empresa Amiga da 

Educação’ e dá outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. Item VII - Processo nº 3011/14. 

Fábio Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer nº 194, da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a afixação em lugar visível a todos os 

usuários, laudos, certificados e cronogramas de manutenção preventiva dos 

elevadores instalados no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

“Arquive-se.”. Item VIII - Processo nº 3012/14. Fábio Soares de Oliveira. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer nº 193, da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui 

no Município de São Caetano do Sul a ‘Empresa Amiga do Esporte’ que dispõe 

sobre a cooperação entre empresas e a Secretaria de Esporte e Turismo e dá 

outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

“Arquive-se.”. Item IX - Processo nº 3264/14. Flávio Martins Rstom. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o cadastramento anual 

de alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e dá 

outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando 

a critério do Plenário. Colocado em discussão, o Edil Anacleto Campanella 

Júnior solicita pedido de arquivamento. Colocado em votação o pedido de 

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

Item X - Processo nº 3833/14. Roberto Luiz Vidoski. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que Dispõe sobre a divulgação da lista de espera por vaga 

nas EMEIs – Escolas Municipais de Educação Infantil, EMIs – Escolas 

Municipais Integradas e escolas conveniadas, no site oficial da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. 

Colocado em discussão, o Edil Anacleto Campanella Júnior solicita pedido de 

arquivamento. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica 

“Aprovado o pedido de arquivamento”. “Arquive-se.”. Item XI - Processo 

nº 3932/14. Paulo Roberto de Jesus. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

nº 251, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação de 

programa de formação pedagógica para professores recém-formados no 
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Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se.”. O Sr. Presidente, 

Vereador Eclerson Pio Mielo, esclarece ao Plenário, à imprensa e ao público 

presente o processo de arquivamento por inconstitucionalidade. Item XII - 

Processo nº 4408/16. Marcel Franco Munhoz. Discussão e Votação Únicas 

do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Emérito’ 

ao Senhor Leandro Michelin, pelos relevantes serviços prestados ao 

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

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

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

esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que 

concede Título, a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos 

membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também 

deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem 

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

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

Encerrada a votação, com 19 (dezenove) votos “SIM”, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezoito horas e trinta e oito 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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