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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 07 (SETE) DIAS DO 

MÊS DE MARÇO 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 03ª 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. 0606/17. Prefeitura Municipal. 

Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 

11.103, de 15/02/17; e nº 11.104, de 21/02/17. “Ciente”. Processo nº. 

0842/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a criação de nova modalidade de prestação de serviço de táxi – ‘Táxi Parceiro 

do Ciclista’ no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. 

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

Processo nº. 0843/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a conscientização e o descarte correto de CDs e DVDs no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0844/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “Dispõe acerca de 

normas para proibição de festa, dita clandestina, aberta ao público, em imóveis 

residenciais ou não, e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0888/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “Institui o Projeto Educacional 

Voluntário Capoeira, nas escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0892/17. 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 de Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima’ e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0898/17. Ubiratan Ribeiro 
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Figueiredo. Projeto de Lei que “Institui, na Rede Municipal de Ensino de São 

Caetano do Sul, a “Segunda Sem Carne” e dá outras providências”. “Às 

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

nº. 0909/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a campanha de incentivo ao cultivo das plantas Citronela e 

Crotalária, como método natural de combate à dengue e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0910/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade do exame médico anual 

de próstata para os servidores públicos municipais e para os trabalhadores das 

empresas contratadas e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0911/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

implantação de informação à gestante e parturiente sobre a política nacional 

de atenção obstétrica e neonatal, visando a proteção contra a violência 

obstétrica no município e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0912/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que “Institui a 

obrigatoriedade do exame médico anual de mamografia para as mulheres 

servidoras públicas municipais e para as trabalhadoras das empresas 

contratadas e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0913/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Projeto de Decreto Legislativo que “concede título de 'Cidadão 

Sulsancaetanense' ao Ilustríssimo Senhor João da Costa Faria pelos relevantes 

serviços prestados ao município e dá outras providências”. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 0797/17 a 

0800/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento do asfalto na rua Capeberibe, 240, bairro Barcelona; o 

recapeamento do asfalto na rua Rio Grande do Sul, 274, bairro Centro; a 

alteração de maior tempo na travessia de pedestres no semáforo da avenida 

Goiás, 600, bairro Santo Antônio; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e constantes em todo o bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0802/17. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento do asfalto na rua 

Votorantim, 532, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0808/17 e 0809/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 
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a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Perrella, 

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

em toda extensão da rua Manoel Coelho, bairro Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0810/17 a 0812/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: notificar para respeitar a “Lei do Silêncio” o “Quintal Bar”, 

situado na rua Maceió, 54, bairro Barcelona; a implantação de vaga de 

estacionamento para idoso no comércio local, rua Votorantim, próximo ao 

número 311, bairro Barcelona; e estudos que visem disponibilizar vagas de 

estacionamento preferenciais para pessoas com deficiência física no comércio 

local, na rua Votorantim, próximo ao número 311, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0813/17 a 0818/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos para envio de Projeto de Lei 

que estimula o Poder Executivo a instituir o programa Vale-leitura a todos os 

profissionais de educação do município de São Caetano do Sul; estudos para 

envio de Projeto de Lei que “Dispõe sobre a destinação de salas aos filhos e 

enteados de até 6 (seis) anos de alunos da rede pública de ensino municipal, e 

dá outras providências”; estudos para a criação da Ouvidoria da Educação; 

estudos para envio de Projeto de Lei que dispõe sobre a escola de formação 

de trabalhadores do transporte público - garagem escola no município de São 

Caetano do Sul; realizar o recolhimento de lixo e lavagem do logradouro 

público após o término da feira livre no bairro Prosperidade; e o envio de 

Projeto de Lei para esta Edilidade para que seja reformada as dependências 

internas do Velório Municipal com manutenção dos banheiros, instalação de 

ventiladores e reforma das acomodações. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0819/17 e 0820/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a implantação de uma Base Comunitária de Segurança no 

local informado, o qual hoje encontra-se desativado, rua Oriente, 561, em 

frente a EMEF 28 de Julho, bairro Barcelona; e a substituição, em caráter de 

urgência, do poste de sinalização de trânsito, localizado na rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, 1253, esquina com rua Pelegrino Bernardo, Casa da 

Amizade, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0821/17. 

Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que se viabilize a continuidade do projeto “USCS Empreender”. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0823/17 e 0824/17. Daniel Fernandes 

Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: para que viabilize a instalação de um radar 

eletrônico na rua Ceará, 580, esquina com a rua Antônio Barile, bairro 

Fundação; e incluir nos jogos escolares competições de futebol e dança no 

formato E-Games, comumente conhecidos como competições virtuais, 

utilizando-se de vídeo games ou computadores em rede. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0826/17 a 0829/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a notificação do proprietário para que o mesmo faça a 

devida limpeza do terreno situado na rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, em frente ao número 566, bairro Santa Maria; a notificação 

do proprietário para que o mesmo faça a devida limpeza do terreno, situado 

na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, em frente ao número 

166, bairro Santa Maria; o fechamento do buraco localizado em frente ao 

número 87 da rua Taipas, bairro Barcelona; e a manutenção e revitalização do 

parque Espaço Verde Chico Mendes, avenida Fernando Simonsen, 566, bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0832/17 a 0834/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda dos galhos da 

árvore localizada na rua Coronel Camisão, 23, bairro Oswaldo Cruz; 

providências no sentido efetuar a revitalização do parque Espaço Verde Chico 

Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica; e 

que seja feito a manutenção dos postes de iluminação pública na rua José 

Benedetti, altura do nº 114, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0838/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

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

versando sobre a contratação pelo Poder Público de serviço de elaboração de 

laudo técnico para poda de vegetação de porte arbóreo, e dar providências 

correlatas. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0841/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a adoção de 

políticas públicas visando a geração de emprego e renda no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0846/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

substituição do cartão SISTS Senior (Sistema Integrado de Transporte de São 

Caetano do Sul) que necessita da leitura biométrica do cidadão para um cartão 

de identificação com tecnologia Rfid. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0847/17 a 0854/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção dos gramados, jardim e instalação de assentos na praça localizada 
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na rua Capivari, com a avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; implantar o 

plantão noturno do Centro de Zoonoses todos os dias da semana; instalar uma 

base móvel ou fixa da Guarda Civil Municipal na praça Lucindo Cândido, rua 

Capivari, bairro Nova Gerty; ações socioeducativas nas escolas públicas 

municipais sobre o tema prevenção e combate à violência contra a mulher; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre concurso anual de 

redação, poesia e pintura sobre o meio ambiente no âmbito do município de 

São Caetano do Sul; a realização de palestras sobre uso sustentável e racional 

da água para os alunos da Rede Municipal de Ensino fundamental da cidade 

de São Caetano do Sul; a implantação do programa educacional público 

denominado Poupança Escola; e instalar redutor de velocidade (lombada) na 

rua José Salustiano Santana, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0857/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de assentos para idosos, pessoas com 

deficiência e demais cidadãos no Terminal Rodoviário “Nicolau Delic”. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0858/17 e 0859/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

versando sobre a implantação de um “Cartão Uniforme Escolar” no município 

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

sobre a implantação de um “Cartão Material Escolar” no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0862/17 a 0865/17. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: que seja providenciado o 

recapeamento asfáltico da rua das Mangueiras, 366, bairro Cerâmica; que seja 

providenciado o recapeamento asfáltico da rua Padre Anchieta, 70, bairro Boa 

Vista; para que seja providenciado a repintura da faixa de pedestre da rua Boa 

Vista, 50, bairro Boa Vista; e que seja providenciado o recapeamento asfáltico 

na altura do número 50 da rua Boa Vista, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0868/17 a 0873/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revisão da abrangência do serviço de estacionamento 

rotativo pago, popularmente conhecido como Zona Azul, nas áreas 

predominantemente residenciais; a contratação de dentista especialista em 

bucomaxilo para atuar nos hospitais municipais da cidade, uma vez que há 

escassez de profissionais da área para atendimento aos munícipes; a reforma 

dos brinquedos localizados nos parquinhos do Espaço Verde Chico Mendes, 

situado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica; determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas intermediações da EME Profª 

Alcina Dantas Feijão, Forum e Faculdade Mauá, bairro Mauá; a fiscalização 

do tráfego de carretas junto à rua Antônio Bento, bairro Santa Paula; e uma 

inspeção na obra realizada junto a escola Vicente Bastos, localizada na rua 

Humberto de Campos, 550, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0874/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

criação da banda marcial municipal de São Caetano do Sul, bem como a 

revogação das leis: nº 1.195, de 02 de setembro de 1963, nº 1.422, de 02 de 

dezembro de 1965, dos decretos nº 2.714, de 29 de abril de 1966 e nº 5.669, 

de 20 de janeiro de 1987. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0876/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

podar os eucaliptos e/ou substituí-los por árvores frutíferas na praça José 

Agostinho Leal, localizada na avenida Tietê, confluência com a rua Prestes 

Maia, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0878/17. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de câmeras de monitoramento em toda a extensão da cidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0879/17 a 0885/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que sejam 

notificados os donos de bares noturnos a proceder a limpeza em suas calçadas 

no final do expediente; a criação de um programa pedagógico “Escola 

Domiciliar” para fortalecer o ensino aos alunos que estiverem enfermos; de 

realizar o recapeamento asfáltico do leito carroçável, em toda extensão da 

alameda São Caetano, e em especial, nas proximidades do nº 2558, bairro 

Santa Paula; a revitalização da praça que fica em frente a EMEF Eda 

Mantoanelli, denominada “praça Faria Lima”, localizada na rua Ivaí, esquina 

com a alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; realizar a 

manutenção nos aparelhos de ginástica da “Academia ao ar livre” na avenida 

Fernando Simonsen, 566, parque Espaço Verde Chico Mendes, bairro São 

José; a revitalização e a manutenção, em caráter de urgência, da praça situada 

no cruzamento da rua Arlindo Marchetti, 30, com a alameda João Galego, 

bairro Santa Maria; e a limpeza e capinação ao lado da escadaria que existe 

na rua Silvia, 1254, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0886/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando laboriosos estudos com vistas a disponibilizar aos munícipes de 

São Caetano do Sul, Reeducação Postural Global - RPG, podendo ser 

realizada parceria com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 
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USCS. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0889/17 a 0891/17. Ricardo 

Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: tapar o buraco e realizar o recapeamento 

asfáltico na rua General Osório, em frente ao número 846, bairro Santa Paula; 

a revitalização do jardim no parque Cidade das Crianças, situado na alameda 

Conde de Porto Alegre, 860, bairro Santa Maria; e a instalação de bancos nas 

dependências do parque Cidade das Crianças, alameda Conde de Porto 

Alegre, 860, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0893/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando revitalização e melhoria no sistema de 

drenagem de água do túnel de passagem de pedestres “Gabriel Zambrana”, 

localizada na rua Serafim Constantino, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0900/17 e 0901/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a implantação no município do projeto 

“Emagreça com Saúde”; e a criação de uma incubadora de start-ups, projeto 

inovador para o desenvolvimento econômico de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0904/17 e 0905/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a disponibilização do 

funcionamento ininterrupto das EMEI's e EMI's do município de São Caetano 

do Sul; e alterar o nome do próprio público denominado “Centro de 

Especialidades Médicas (C.E.M.)” para “Centro de Especialidade Médicas 

Samuel Klein”, localizado na rua Heloísa Pamplona, 269, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0914/17. Ricardo Andrejuk. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar a limpeza, poda da copa 

das árvores, de arbustos e demais plantas e vegetação do terreno localizado na 

rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 90, fundos da assossiação 

São Fran (São Francisco), bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0915/17. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a execução da poda de galhos e ramos 

baixos que se fizer necessária nas árvores, em todas as ruas da cidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0917/17 a 0920/17. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de base da Guarda Civil Municipal, 

na alameda João Galego, 106, alameda São Caetano com a travessa dos 

Toneleiros, bairro Santa Maria; a criação de Farmácia Popular, para 

fornecimento de medicamentos gratuitos à população, no espaço do antigo 
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“Ponto Digital”, que esta desativado, pelo período de 12:00hs, inclusive aos 

sábados. rua Oriente, esquina com a rua Flórida, bairro Barcelona; a 

revitalização da praça localizada na alameda João Galego, em frente ao 

número 91, alameda São Caetano com a travessa dos Toneleiros, bairro Santa 

Maria; e a instalação de uma base da Guarda Civil Municipal na rua Oriente, 

501, escola 28 de Julho, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0921/17 a 0924/17. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que 

envie uma equipe de campo para a realização dos serviços de recapeamento 

da rua Vieira de Carvalho, trecho do número 80 à 100, bairro Nova Gerty; 

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

localizada na rua Duvílio José Quaglia, 206, bairro São José; para que se 

realize estudos visando a inclusão das aulas de alongamento, pilates, natação, 

pintura em tecido e pintura em tela, no clube cespro do bairro Prosperidade; e 

para que envie equipe de campo para a realização de limpeza dos bueiros de 

todo o bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0926/17 e 

0927/17. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reforma das tampas 

de passagem de coleta de águas pluviais da praça Jarbas de Carvalho, bairro 

Prosperidade; e a poda da árvore na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 556, 

em frente ao centro comunitário do radialista, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0932/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a realização de estudos visando instalar placas 

de proibido estacionar caminhões na rua Guaporé, altura dos números, 

495/492, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0796/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao nosso amigo valter guilherme rubino, 

pela conquista de vários títulos de motociclismo na temporada 2016. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0801/17. 

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

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

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

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

0804/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

Perrella, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 0805/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio 

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

da rua Manoel Coelho, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0806/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando 

providências quanto aos fios pendentes, na altura do número 451 da rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0807/17. Eduardo José Vidoski. 

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

visando providências quanto aos fios pendentes na avenida Senador Roberto 

Simonsen, confluência a rua João Morselli, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0822/17. Daniel Fernandes 

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

Congratulações à UFABC, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Doutor Reitor 

Klaus Werner Capelle, pelo lançamento no último dia 15, da “Incubadora de 

Projetos”, que possui o objetivo de viabilizar projetos de engenharia e 

invenções tecnológicas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0840/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a adoção 

de políticas públicas visando a geração de emprego e renda na região, 

notadamente, no 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. 0855/17. Marcos Sergio Gonçalves 

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

visando rondas ostensivas nas ruas Capivari, José Salustiano Santana, 

Francisco Falzarano e General Estilac Leal, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0856/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas: Capivari, Constantino de Moura 

Batista, Carmine Perrella, João Batista Negro e Desireè Malateaux, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0861/17. 

Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais de Voto de Congratulações ao Prof. Senhor Marcos Sidnei Bassi, pela 

nova nomeação como reitor da Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul - USCS. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0866/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, solicitando um estudo, em parceria 

com a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e Governo do Estado de 

São Paulo, a viabilização da retirada de medicamentos de alto custo neste 

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

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

0867/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, solicitando a realização de estudo 

técnico interdisciplinar para implementação de um sistema de monitoramento 

de rios visando auxiliar a Defesa Civil de São Caetano do Sul e região, para 

que em dias de fortes chuvas se possa diminuir ou evitar riscos e danos 

causados em decorrência das mesmas nesta cidade e arredores. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0875/17. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede - 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, objetivando tornar mais 

acessível aos seus usuários a estação ferroviária de São Caetano do Sul, 

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

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

0877/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - scs- visando a poda da vegetação no terreno de 

sua propriedade, localizado na rua Nazaret, especialmente entre a avenida 

Presidente Kennedy e rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0894/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Leandro Amaral e srta. 

Amanda Cinachi pela inauguração do novo canal: Jornal Grande ABC 

Notícias, na TV Grande ABC, com sede 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. 0895/17. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

matutino e noturno no entorno da Universidade Municipal de São Caetano do 
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Sul USCS, na avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0896/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas nos períodos de aula, matutino e noturno no entorno 

da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, na rua Santo 

Antônio, 50, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0897/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no sesi, na rua 

Santo André, 810, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0902/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, solicitando que interceda junto à empresa AES Eletropaulo 

visando a limpeza e a capinação nos terrenos onde estão instaladas as torres 

de energia da mesma, nas seguintes ruas: Washington Luis, José de Franças 

Dias, Padre Manoel da Nóbrega, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0903/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nos arredores do “Parque Santa Maria”, 

situado na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, bairro 

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

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

0908/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

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

Escola Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho e adjacências, situada na 

avenida Dr. Augusto de Toledo, 195, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0925/17. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas e disponibilizando uma viatura permanente na entrada da 

cidade pela avenida dos Estados com a rua São José no bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0928/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de apoio às APAE’s e demais entidades 

filantrópicas (sem fins lucrativos) contra o posicionamento do relator da 
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reforma previdenciária, Deputado Arthur de Oliveira Maia (PPS-BA), na 

proposição do fim da isenção previdenciária concedidas às entidades 

beneficentes de assistência social. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0929/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a todas 

as mulheres, por conta do Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no 

próximo dia 8 de Março. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0930/17. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo transcurso do 

Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de Março, na pessoa da 

Senhora Denise Auricchio, primeira-dama de São Caetano do Sul. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0931/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente no período noturno, na rua 

Guaporé, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0953/17. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas e constantes especialmente na rua Nazaret, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0954/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes especialmente na 

travessa Ana Maria e rua Humberto de Campos, bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0955/17. Francisco de 

Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas e constantes, especialmente, na rua Nove de 

Julho e em todo o bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0956/17. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas e constantes, especialmente, nas ruas Ada e Silvia e em todo 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 0967/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao dae-scs, visando o conserto do tamponamento da boca de lobo sobre 

a calçada, na alameda São Caetano, defronte ao nº 951, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0968/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Moção de apoio ao Projeto de Lei 5.380/16, do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Wilson Filho, prevendo que 40% 

das vagas no ensino médio sejam de educação profissional. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Para fazer declaração de voto, faz uso da 

palavra o autor, Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 0283/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, solicitando informações sobre o “Programa 

Transformando Consumidor em Cliente” e se o município de São Caetano do 

Sul faz parte de programa. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0329/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando 

informações referentes às constantes quedas de energia nas imediações da rua 

Francisco Alves, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0330/17. Anacleto Campanella Junior. 

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

visando informações referentes às constantes quedas de energia que estão 

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

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

“Aprovado”. Processo nº. 0691/17. Ricardo Andrejuk. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede, visando informações 

sobre a implantação de bicicletário na estação de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0692/17. 

Ricardo Andrejuk. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

CPTM - Sede, visando informações sobre a implantação de rampas de acesso 

em conformidade a normas ABNT na estação de trem e nas travessias de 

pedestres existente. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0916/17. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  14 

Vera Lúcia Tressino. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0944/17. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando 

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

Senhor Euriterval Ferreira da Costa. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0946/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Sidnei Vamondes. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0947/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Aline Perpétua Sacucci. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0966/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Zeire Boni Ribeiro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio 

Mielo solicita que seja ofertado um minuto de silêncio a pedido das 

Promotoras Legais, em solidariedade à Senhora Cleonice e sua família, que 

foram vítimas de feminicídio, e em memória de: Vera Lúcia Tressino, 

Euriterval Ferreira da Costa, Aline Perpétua Sacucci, Sidnei Vamondes e 

Zeire Boni 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 Nobres Edis: 

Anacleto Campanella Junior, Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, César Rogério 

Oliva e Daniel Fernandes Barbosa. O Presidente, Vereador Eclerson Pio 

Mielo, solicita e o Vice-Presidente, o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo, 

assume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os Nobres Edis: Eclerson Pio 

Mielo, Edison Roberto Parra e Jander Cavalcanti de Lira. O Vereador 

Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente procede 

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os 

Nobres Edis: Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Esgotado o prazo da fase de Explicação Pessoal, passa-se à 

fase da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 4367/16. Prefeitura Municipal. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Plano Municipal de 
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Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas do Município de São 

Caetano do Sul, e dá outras providências”. Parecer nº 191, de 2015/2016, da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 03, de 2017/2018, da 

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

Líder do Governo, Vereador Anacleto Campanella Junior pede vista do 

processo por três (3) sessões. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de vista do 

processo por três (3) sessões”. Item II - Processo nº 3064/14. Roberto Luiz 

Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

utilização dos poços artesianos e bicas de água, localizados no Município 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, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 1º Turno”. Item III - Processo nº 3747/14. Edison Roberto 

Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

realização do exame de oximetria de pulso em recém-nascidos nos hospitais 

privados do Município 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, favorável. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”.  Item IV - Processo 

nº 3757/14. Roberto Luiz Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, do cardápio da merenda escolar servida na 

rede pública de ensino, 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 Vereador Anacleto Campanella Junior, pede o arquivamento do 

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

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

de arquivamento, com voto contrário do Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira”. “Arquive-se”. Para fazer declaração de voto, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item V - Processo nº 3829/14. Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a ementa 

e dispositivos da Lei nº 4600, de 06 de março de 2008, que institui a 

‘Campanha Permanente de Incentivo à Arborização de ruas, praças e jardins 

do Município de São Caetano do Sul’, e dá outras providências”. Parecer da 
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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 autor, Vereador Edison Roberto Parra, pede o 

arquivamento do projeto. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado 

o pedido de arquivamento”. “Arquive-se”. Item VI - Processo nº 4100/14. 

José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Assegura o direito das pessoas que mantêm união estável homoafetiva, como 

entidade familiar, à inscrição nos programas sociais da municipalidade 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, favorável. Colocado em discussão, o Líder do Governo, 

Vereador Anacleto Campanella Junior pede vista do processo por duas (2) 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de vista do processo por 

duas (2) sessões”. Para fazer declaração de voto, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item VII - Processo nº 5966/14. Flavio 

Martins Rstom. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo ao Programa ‘Escolas Promotoras de Saúde’ nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino do Município 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 Líder do 

Governo, Vereador Anacleto Campanella Junior, pede o arquivamento do 

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

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

de arquivamento”. “Arquive-se”. Item VIII - Processo nº 6160/14. Paulo 

Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à criação de uma ala interna no Complexo Hospitalar Municipal de 

São Caetano do Sul destinada à internação de idosos, intitulada ‘Hospital do 

Idoso’, 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 

Líder do Governo, Vereador Anacleto Campanella Junior, pede o 

arquivamento do projeto. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado 

o pedido de arquivamento”. “Arquive-se”. Item IX - Processo nº 6221/14. 

Fabio Soares De Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 
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“Dispõe sobre a introdução de texto informativo nos carnês de cobrança do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sobre os casos de isenção 

previstos em Lei 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 Líder do Governo, Vereador Anacleto Campanella Junior, pede 

o arquivamento do projeto. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica 

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

nº 6514/15. Daniel Fernandes Barbosa. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de Cidadão 

Sulsancaetanense ao Defensor Público Professor Doutor Marcelo Carneiro 

Novaes, 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. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra 

o autor, Vereador Daniel Fernandes Barbosa. 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 18 (dezoito) votos “SIM” e uma abstenção, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”.  Para fazer declaração de voto, faz uso da 

palavra o autor, o Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Item XI- Processo nº 

4439/16. Marcel Franco Munhoz. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede título de Cidadão Sulsancaetanense ao 

Senhor Leandro Luiz Ferreira, pelos relevantes serviços prestados ao 

Município”. Parecer nº 01, de 2017/2018, da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer nº 02, de 2017/2018, 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 
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Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 

18 (dezoito) votos “SIM” e uma abstenção, fica “Aprovado”. “Publique-se”. 

Para fazer declaração de voto, faz uso da palavra o autor, Vereador Marcel 

Franco Munhoz. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, 

o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e doze 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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