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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 14 (CATORZE) 

DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro minutos, com a presença dos 

Vereadores registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador 

Eclerson Pio Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As 

Atas da 4ª Sessão Ordinária e da 1ª Sessão Solene são “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. 0998/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.106, de 03/03/17. 

“Ciente”. Processo nº. 1007/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.105, de 

23/02/17. “Ciente”. Processo nº. 1055/17. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que “Altera a redação da ementa e dos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.242, 

de 17 de novembro de 2014, que regulamenta a concessão de bolsas de 

estudos para alunos de graduação e pós-graduação nos cursos presenciais 

ou a distância oferecidos pela Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul - USCS e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1013/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Projeto de Lei que “Altera a redação e acrescenta o § 

único ao artigo 3º da Lei nº 3.022, de 30 de outubro de 1989, que ‘Institui 

normas de defesa ao meio ambiente do município no tocante paisagístico, 

ecológico e urbanístico’, e dá outras providências”. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1017/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

fornecimento de lupas ou amplificador de vídeo com contraste de cores, 

para cidadãos acometidos de baixa visão, em locais que especifica e dá 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1045/17. Eduardo José Vidoski. 

Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha de orientação sobre a 
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importância do conhecimento individual dos munícipes de São Caetano 

do Sul, a respeito do seu tipo sanguíneo e fator RH e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 0933/17 a 0943/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras mais resistentes em 

todos os logradouros do município; retornar o processo de limpeza e 

varrição das ruas da cidade, no período noturno e nos finais de semana; 

verificar a possibilidade da manutenção na grama do local destinado para 

recreação dos pets nas dependências do parque Catarina Scarparo 

D’Agostini - Chiquinho, localizado na rua Serafim Carlos, 414; que seja 

verificada a possibilidade da instalação de bebedouros para pets nas praças 

públicas da cidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas principalmente no período noturno, em toda a extensão da rua 

Guaporé, bairro Santa Maria; estudos sobre a possibilidade de realizar 

pintura de faixa de solo para estacionamento na rua Maranhão, bairro 

Santa Paula; dedicar atenção especial para uma nova cidade, com a 

revitalização de todos os próprios municipais; disponibilizar mão de obra 

especializada a fim de realizar benfeitorias nas instalações da EMI Alfredo 

Rodrigues, localizada na avenida Papa João XXIII, 601, Jardim São 

Caetano; realizar o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua 

Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; instalação de bebedouros para pets 

nas dependências do parque Catarina Scarparo D’agostini - Chiquinho, 

localizado na rua Serafim Carlos, 414, bairro Oswaldo Cruz; e determinar 

a mão única de direção na rua Aparecida, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0945/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização do monumento 

localizado na avenida Presidente Kennedy, 3548, em frente ao 

condomínio Catalunya, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0948/17 a 0952/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: manutenção, conservação e revitalização 

dos equipamentos de exercícios físicos, brinquedos e iluminação do 

Espaço Verde Chico Mendes; monitorar a qualidade da areia de parques, 

praças tanques, creches e escolas destinados ao lazer, recreação e 

atividades educativas, esportivas e culturais de áreas públicas e privadas 

do município de São Caetano do Sul, bem como dispor sobre o tratamento, 

limpeza e conservação da areia visando prevenir e/ou combater os agentes 
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transmissores de doenças; que seja dado cumprimento imediato ao 

disposto na Lei Federal nº 12.982, de 28 de maio de 2014, que trata da 

obrigatoriedade da alimentação escolar adequada aos alunos portadores de 

condição de saúde específica; a instalação de fraldário nos banheiros 

masculinos nos estabelecimentos que recebam grande fluxo de pessoas, 

no âmbito do município de São Caetano do Sul; e implantação de faixa 

elevada de travessia de pedestres nos logradouros que circundam os 

parques e praças da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0957/17 a 0965/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes, especialmente, na rua Nove de Julho e em todo o bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes, especialmente, nas ruas Ada e Silvia, e em todo o bairro Nova 

Gerty; a poda de árvores entre os números 1785 a 2031 da rua Amazonas, 

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

constantes especialmente na travessa Ana Maria e rua Humberto de 

Campos, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e constantes especialmente na rua Nazaret, bairro Santa Paula; 

o recapeamento do asfalto na rua Dionísio Mercado, 127, bairro Nova 

Gerty; o recapeamento do asfalto na altura do número 311, da rua Silvia, 

bairro Santa Maria; o recapeamento do asfalto na rua Piauí, altura do 

número 635, bairro Santa Paula; e a criação de uma lombofaixa na rua 

Castro Alves, 296, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0969/17 e 0970/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o tamponamento de buraco e recapeamento parcial de via 

pública situado a rua Matilde, defronte ao nº 33, bairro São José; e a 

avaliação das condições da espécie arbórea alta que se apresenta seca, na 

alameda Conde de Porto Alegre, 399, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0971/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação de programa visando a 

oferta de merenda escolar às gestantes carentes residentes no município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0972/17. 

César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a disponibilização de internet (Wi-Fi) gratuita em praças e parques da 

cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0973/17 e 0974/17. Marcos 
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Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: inclusão do 

mapeamento de áreas de alto risco de enchentes e alagamentos na página 

oficial da Prefeitura na internet; e reforma da passagem subterrânea sob a 

linha férrea localizada na esquina da rua Perrella com a avenida Conde 

Francisco Matarazzo, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0975/17 a 0983/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico; que sejam instalados cestos de lixo 

nas principais ruas e avenidas do município; a poda da copa das árvores 

na rua São Paulo, 2496, bairro Santa Paula; a limpeza e a revitalização dos 

lagos localizados no Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; que 

seja feita a limpeza de bueiros e bocas de lobo, nas imediações do Espaço 

Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; que seja realizada a limpeza e a 

revitalização das estátuas localizadas no bairro Olímpico; que seja feita a 

limpeza de bueiros e bocas de lobo nas imediações das ruas Lisboa e 

Paraíso, no bairro Oswaldo Cruz; bem como encaminhar à Direção da 

VIPE, empresa responsável pelo transporte público do município, 

solicitação para a implantação de um ponto de ônibus, circular Santa Paula 

(bairro/centro), na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho filho, próximo ao 

número 33, bairro São José; e que seja realizada a limpeza e poda das 

árvores no trevo entre as ruas Luís Fiorotti e Arthur Garbelotto, no bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0988/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação 

de Delegacia de Defesa da Mulher, no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0989/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a remoção do entulho 

do passeio público localizada na rua Mariano Pamplona, altura do nº 329, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0991/17 a 

0995/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

instalação de faixa de parada para idoso em frente a UBS Dr. Ivanhoé 

Esposito, situada na rua Flórida, 295, bairro Barcelona; ampliação de 

vagas de motos em frente ao hospital Beneficência Portuguesa, rua Nossa 

Senhora de Fátima, 497, bairro Santa Paula; instalação de lombada 

eletrônica na rua Pan, 200, bairro Nova Gerty; a poda do canteiro na 

calçada localizada na rua Taipas, 561, bairro Santa Maria; e a instalação 
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de semáforos no cruzamento da rua Alegre com a rua Tocantins, Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0996/17 e 0997/17. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação do programa de resgate 

cultural da cidade de São Caetano do Sul: Pró-Memória nas escolas; e a 

criação de estacionamentos de bicicletas (bicicletários), próximos aos 

centros comerciais e nas intermediações da estação de ônibus e trem da 

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

1000/17 a 1002/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização do viaduto Luiz Olinto 

Tortorello, que faz a ligação entre a Avenida do Estado e a avenida Guido 

Aliberti, bairro Fundação; a implantação de padronização ecológica em 

terrenos baldios particulares deste município; e a volta da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente em São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1003/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de festa de 

adoção e vacinação antirrábica no programa Bairro a Bairro do município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1004/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja 

realizada a limpeza e a poda das árvores no trevo entre as ruas Luís Fiorotti 

e Pedro Álvares Cabral, no Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1006/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a continuidade do projeto referente ao curso de 

cuidadores de idosos, pessoas com mobilidade reduzida e deficiência, a 

ser ministrado na sede da Sociedade Cultural e Social Hispano Brasileira 

do Grande ABC. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1008/17 e 

1009/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação do aplicativo “Sancalimpa”, que teria as informações sobre 

descarte dos resíduos sólidos na cidade de São Caetano do Sul; e o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a recriação da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1010/17 a 1012/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de nova faixa de pedestres 

defronte ao portão principal do CISE - Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade João Castaldelli, localizado na avenida 
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Presidente Kennedy, 2400, bairro Santa Paula; que seja realizada a 

tapagem do buraco no leito carroçável situado na esquina das ruas 

Mariano Pamplona e Ceará, bairro Fundação; e que seja feita a mudança 

de preferencial de passagem de veículos para a rua São Jorge, com 

adequação da respectiva sinalização de trânsito no solo, no cruzamento da 

rua São Jorge, e rua Mato Grosso, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1014/17 a 1016/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de ‘Lixeiras Inteligentes’ em 

pontos estratégicos no território do município de São Caetano do Sul; 

determinar que as clínicas veterinárias, os petshops e outros 

estabelecimentos que prestem serviços e revendam mercadorias 

relacionadas a animais domésticos instalem informativos com os números 

das linhas telefônicas do Centro de Controle de Zoonoses de São Caetano 

do Sul e das associações de proteção aos animais, para as denúncias de 

maus tratos; e estudos para instalar cestos especiais para descarte de fezes 

de cães e gatos, nas praças, parques e na avenida Presidente Kennedy. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1020/17 a 1024/17. Maurício Fernandes 

da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: realizar vistoria, notificar o 

proprietário e tomar demais providências cabíveis no terreno localizado 

na avenida Goiás, 1338, bairro Santa Paula; elaborar estudos para a avaliar 

a alteração de lado para o estacionamento de veículos na rua Ângelo Ferro, 

no trecho que compreende da rua Nelly Pellegrino até a Manoel Augusto 

Ferreirinha, bairro Nova Gerty; a revitalização em toda a extensão da 

calçada do Centro Esportivo e Recreativo Águias Nova Gerty, localizado 

na rua Juruá, 50, bairro Mauá; a fiscalização e monitoramento rigoroso da 

limpeza no passeio público, principalmente aos finais de semana pelos 

proprietários de bares e casas de entretenimento, após o seu fechamento 

em toda a extensão da avenida Goiás, bairro Centro; e a instalação de 

ventiladores ou ar condicionado em todas as salas do Velório Municipal 

São Caetano, localizado na rua Rio Grande do Sul, 790, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1025/17 a 1036/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: solicitando a 

verificação e remoção de veículos abandonados na rua Paraguassu, lado 

oposto ao n° 360, ao lado do parque municipal Cidade das Crianças, entre 

as avenidas Conde de Porto Alegre e Presidente Kennedy, bairro Santa 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  7 

Maria; a retirada do tapume, bem como a revitalização da passagem com 

readequação da iluminação ao lado da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, especificamente, na travessa Pernambuco, entre as ruas 

Santo Antônio e Pernambuco, bairro Centro; providências para conserto e 

recuperação de calçada na rua Rio Grande do Sul, entre os números 323 e 

352, bem como a possibilidade de nivelamento em toda a extensão entre 

a avenida Goiás e rua Niterói, bairro Santo Antônio; a revitalização na 

passagem de nível localizada na avenida Conde Francisco Matarazzo, 133, 

bairro Fundação; a manutenção e ampliação do programa de bolsas de 

estudos de 100% do ensino superior da USCS (Universidade Municipal 

de São Caetano do Sul); agilidade no processo de licitação para 

contratação do novo convênio médico do funcionalismo público da 

Prefeitura de São Caetano do Sul; realizar reposição das lâmpadas e 

luminárias nas salas de aula, corredores e demais dependências da EME 

Profª Alcina Dantas Feijão; fazer a manutenção preventiva e corretiva do 

telhado da quadra externa da escola EME Profª Alcina Dantas Feijão, 

evitando que a mesma fique intransitável e inutilizada em dias de chuva; 

a elaborar o plano de empregos, salários e funções a fim de garantir uma 

maior segurança funcional para os profissionais do magistério e pessoal 

de apoio das escolas sulsancaetanenses; fazer a manutenção preventiva e 

corretiva do telhado do auditório da escola EME Profª Alcina Dantas 

Feijão, evitando que o mesmo fique impossibilitado de ser usado em dias 

de chuva intensa; realizar as negociações do reajuste anual com o 

Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos em São Caetano do Sul; 

e realizar estudos a fim de adquirir equipamentos de informática para os 

cursos técnicos da EME Profª Alcina Dantas Feijão para que os alunos 

possam desenvolver suas aulas, em especial o de tecnologia de informação 

e publicidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1038/17 a 1041/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o fechamento do 

buraco, bem como o recapeamento asfáltico da rua Carlos Gomes, 

especialmente nas proximidades dos números 26 e 29, bairro Olímpico; 

laboriosos estudos com vistas a realizar no município de São Caetano do 

Sul, a “Virada Esportiva”, bem como que o evento seja incluído no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do 

Sul; estudos visando à instalação de assentos na Estação José Montilha, 

situado na rua Boa Vista, 100, bairro Boa Vista; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na via e nas imediações da EME 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  8 

Professor Vicente Bastos, localizada na rua Humberto de Campos, 550, 

bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1044/17. Eduardo 

José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para 

que realize o recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua Santo 

André, próximo ao portão 4 da Rede Integrada de Escolas - SESI, bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1046/17 a 1050/17. 

Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: serviços de poda 

da árvore na rua Oswaldo Cruz, 586, bairro Santa Paula; os serviços de 

remoção de entulho da passagem de pedestre da rua Turmalinas, 211, 

bairro Prosperidade; os serviços de remoção de entulho da passagem de 

pedestre da avenida Prosperidade, 465, bairro Prosperidade; a realização 

dos serviços de recapeamento da rua Dionísio Mercado, 94, bairro Nova 

Gerty; e a realização dos serviços de recapeamento da rua Vieira de 

Carvalho, 258, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1051/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que seja feito uma guia rebaixada para ter acesso 

na travessa da Fonte, altura do nº 1086 da rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1057/17. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a sinalização de solo com vaga de carga e descarga, em frente 

à sua distribuidora de água, localizada na avenida Senador Roberto 

Simonsen, 376, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1058/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

versando sobre a regularização de imóveis já construídos ou ampliados 

irregularmente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1059/17 a 1075/17. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: implantar sinal de internet 

gratuita, (Wi-Fi) nas escolas, parques e praças da cidade; a instalação de 

escadas rolantes ou elevadores para que pessoas com deficiência possam 

usufruir do transporte rodoviário e ferroviário da cidade; a realização de 

um mutirão de limpeza no bairro São José; providência quanto às pessoas 

que estão dormindo nas ruas de nossa cidade; indicação ao Senhor Prefeito 

e ao DAE - Departamento de Água e Esgoto, objetivando criar campanha 

e programa de conscientização e educação ambiental, principalmente 

destinado aos profissionais de saúde, em relação ao descarte adequado e 

manuseio de resíduos sólidos infectantes; disponibilizar a praça Faria 
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Lima (em frente a EE Professora Eda Mantonaelli, e próxima ao 

estacionamento do Teatro Paulo Machado de Carvalho), para que animais 

de estimação tenham oportunidade de fazer caminhadas; disponibilizar 

‘desfibriladores’ em todas as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) de São 

Caetano do Sul; a criação de um Hospital Dia para que pacientes 

oncológicos possam contar com internações no período diurno onde 

recebam alta no final do dia, possibilitando que recebam a devida 

assistência nos períodos mais críticos do tratamento; a instalação de 

lombada no cruzamento da rua Nazaret com a rua Capeberibe, bairro 

Barcelona; criar um portal da transparência que mensalmente 

disponibilize inventário e mapeamento a fim de detectar condições gerais 

dos aparelhos visando agilizar o cuidado com a saúde dos munícipes; 

realizar força tarefa, que englobe as secretarias de Segurança, Mobilidade 

Urbana, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, visando a reforma e 

revitalização das praças e áreas de lazer existentes no município; a 

manutenção dos brinquedos na Cidade das Crianças, e demais parques do 

município; a execução de rigorosa limpeza e instalação de bancos e 

brinquedos na praça Isidoro Miron, localizado na avenida Vital Brasil 

Filho, com a rua Pindorama, bairro Oswaldo Cruz; implantar sistema de 

empréstimo de bicicletas; a execução de rigorosa limpeza, manutenções 

bem como a revitalização de todos os cemitérios do município; criar 

campanha de conscientização sobre os malefícios causados pelo consumo 

de drogas, voltada especificamente para dependentes do sexo feminino; e 

a dedetização nas ruas próximas ao Cemitério da Saudade, bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1077/17 e 1078/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, nas imediações da escola municipal 

Professor vicente bastos e Escola Estadual Maria Trujilo Torloni, na 

estrada das Lágrimas, altura do 579, bairro São José; e o fechamento da 

viela localizada entre a Escola Municipal Professor Vicente Bastos e a 

Escola Estadual Maria Trujilo Torloni, na estrada das Lágrimas, altura do 

nº 579, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0984/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do parque 

municipal José Alves dos Reis - Bosque do Povo, situado na estrada das 

Lágrimas, 320, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 0985/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, para que sejam realizados estudos e tratativas visando a 

realização de campanha educativa de conscientização e luta contra a 

violência doméstica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0986/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, na pessoa do 

Senhor secretário dr. mágino alves barbosa filho, solicitando estudos para 

a instalação de Delegacia de Defesa da Mulher, 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. 0987/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, na 

pessoa do Delegado de Polícia Seccional, Dr. Aldo Galiano Junior, 

visando estudos para a instalação de delegacia de defesa da mulher, 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. 0990/17. Anacleto Campanella Junior. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Pan, bairro Nova Gerty. 

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

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

1005/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

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

das ruas Professora Maria Macedo, Major Carlos Del Prete, José do 

Patrocínio e Paraíba, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1019/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas e preventivas em toda a extensão da confluência das 

vias: Dora, Nelson e Domitila, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1037/17. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Vivo - Telefonica 

Brasil S/A, visando a substituição ou manutenção do telefone público 

localizado na avenida Paraíso, confluência rua Domenico Botan, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 1042/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando 

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

e nas imediações da EME Professor Vicente Bastos, localizada na rua 

Humberto de Campos, 550, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1043/17. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Secretaria Municipal de Esporte e Turismo - SEEST, em 

virtude da realização da 4ª Caminhada em Homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher, ocorrida no último domingo, dia 12 de março. 

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

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

1052/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio 

de ofício a 166ª Zona Eleitoral da Comarca de São Caetano do Sul, 

visando o envio de carta aviso aos cidadãos que poderão ter seus 

respectivos títulos de eleitores cancelados, por ausência de votação e 

justificativa nos últimos três turnos das eleições passadas, devendo ser os 

eleitores informados por escrito da necessidade de comparecimento à 

Zona Eleitoral para regularização da situação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1053/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

de Congratulações ao projeto “Movimento Voto Consciente”, pelo estudo 

realizado sobre a atuação parlamentar e de proposituras dos vereadores 

referente ao mandado de 2013 a 2016. Colocado em discussão, ninguém 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1054/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Requerimento solicitando envio de ofício a 269ª Zona Eleitoral da 

Comarca de São Caetano do Sul, visando o envio de carta aviso aos 

cidadãos que poderão ter seus respectivos títulos de eleitores cancelados, 

por ausência de votação e justificativa nos últimos três turnos das eleições 

passadas, devendo ser os eleitores informados por escrito da necessidade 

de comparecimento à Zona Eleitoral para regularização da situação. 

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

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

1076/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, nas imediações 
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da escola municipal Professor Vicente Bastos e escola estadual Maria 

Trujilo Torloni, na estrada das Lágrimas, altura do nº 579, bairro São José. 

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

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

1079/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações a empresa Giuliana Flores, pela 

visão empreendedora e pela ótima gestão de modo a garantir o constante 

crescimento da empresa, referência no assunto em toda a região. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1018/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Umbelina 

de Moraes Lúcio. 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 em memória de Umbelina de Moraes Lúcio. 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: Edison 

Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira, Moacir Luiz Gomes Rubira, 

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 3064/14. Roberto Luiz Vidoski. 2ª 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 2º 

Turno”. “Publique-se”. II - Item Processo nº 3747/14. Edison Roberto 

Parra. 2ª 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 2º 
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Turno”. “Publique-se”. Para declarar voto, faz uso da palavra o autor, 

Vereador Edison Roberto Parra. III - Item Processo nº 0712/17. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 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”. 

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, usa da palavra o Vereador Anacleto Campanella 

Júnior. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Edison Roberto Parra. IV - 

Item Processo nº 4213/16. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei nº 5199, de 25 de junho de 

2014, que alterou a Lei nº 5096, de 26 de setembro de 2012, que dispõe 

sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul, reequacionando seu organograma e seus Quadros de 

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

Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que a Mesa apresenta 

Projeto de Lei Substitutivo. Colocado em votação, a suspensão da 

discussão para envio do Projeto de Lei Substitutivo, às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, fica “Aprovado”. V - Item 

Processo Nº 0716/17. Mesa Diretora. Discussão e Votação Únicas do 

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”. 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”. “Publique-se”. VI - 

Item Processo Nº 0717/17. Mesa Diretora. Discussão e Votação Únicas 

do Projeto de Resolução que “Autoriza a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal a dispor dos bens que especifica 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”.   “Publique-se”. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito 
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horas e cinquenta e dois minutos, encerrada a presente Sessão, convidando 

os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para a 3ª 

Sessão Extraordinária que será realizada a seguir. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente 

e o Primeiro Secretário. ............................................................................... 
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