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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DOZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e seis 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 24ª 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. 5468/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "acrescenta Parágrafo único e incisos ao artigo 1º da Lei nº 4.900, 

de 23 de junho de 2.010, que instituiu a 'Campanha Permanente de Combate ao 

Alcoolismo Juvenil', na rede pública de ensino da cidade de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5469/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Abril Marrom' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5470/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a colocação de banheiros químicos 

adaptados às necessidades de pessoas com deficiência nos eventos realizados 

no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5471/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

a proibição de estacionamento de veículos de grande porte, para pernoite ou 

conserto, nas vias públicas do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5494/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.310, de 17 de 

agosto de 2005, que institui a 'Semana de Incentivo à Leitura', no município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5495/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 'Semana de Conscientização 
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sobre os Prejuízos Gerados pela Pirataria' e dá outras providências.". “Às 

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

5572/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Projeto de Lei que "Institui no Calendário 

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

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5577/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do Serviço Funerário Municipal e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 5609/17. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Inclui no Calendário Oficial de Festejos do Município de São Caetano do Sul 

a outorga da Medalha dos Autonomistas e dá outras providências.". “Às 

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

5565/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede 

título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Pastor Arlindo Rodrigues, pelos 

relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5365/17. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

recapeamento asfáltico na rua Pará, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 5443/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da alameda Conde de Porto Alegre, alameda São Caetano e 

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

5464/17. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implementação da "Semana do Empreendedorismo" nas escolas 

públicas de ensino fundamental no âmbito do município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5467/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando implantar nos 

prédios públicos e particulares, estacionamento para bicicletas. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5472/17 a 5482/17. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico na rua Manoel Coelho, Centro; o 

recapeamento asfáltico na Avenida do Estado, bairro Fundação; o 

recapeamento asfáltico na rua Dr. Ramos de Azevedo, bairro Fundação; o 

recapeamento asfáltico na rua Municipal, bairro Fundação; o recapeamento 

asfáltico na rua Américo Brasiliense, bairro Santa Paula; o recapeamento 

asfáltico na rua Luís Gama, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua 

João Pessoa, Centro; o recapeamento asfáltico na rua Santa Catarina, Centro; o 

recapeamento asfáltico na rua Goitacazes, Centro; o recapeamento asfáltico na 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

hae  3 

rua Niterói, Centro; e o recapeamento asfáltico na rua Serafim Constantino, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5484/17 e 5485/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lombada na alameda 

São Caetano, altura do nº 1177, bairro Santa Maria; e uma campanha de 

conscientização aos pais de alunos, matriculados nas escolas municipais, em 

relação à necessidade dos condutores não estacionar veículos em fila dupla. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5488/17 a 5492/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de abrigos para 

pedestres nos pontos de ônibus localizados nos entornos das escolas públicas; 

que seja efetuada a dedetização dos bueiros e encanamentos de rede de esgoto, 

de nosso município; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

o Programa Municipal de Horta Comunitária, que consiste no cultivo de 

hortaliças, frutas e outros alimentos, plantas medicinais, ornamentais e para a 

produção de mudas, mediante o aproveitamento de terrenos dominiais ociosos 

do município, áreas residuais e terrenos particulares ociosos cedidos 

temporariamente por seus proprietários; o planejamento e cadastro de rede 

credenciada de papelarias e estabelecimentos afins, para fornecimentos de 

material escolar e uniforme, cujo pagamento se dará por meio do cartão de 

débito magnético, emitido pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 

exclusivamente para esse fim; e para que sejam realizados estudos com a 

finalidade de 'implantar na escola de idiomas a língua japonesa'. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5500/17 a 5532/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em 

terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no bairro Santa Paula; a 

fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e 

jardins na cidade, notadamente no bairro Santo Antônio; a fiscalização e 

combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro São José; a realização de ação de desratização, no bairro 

Barcelona; a realização de ação de desratização, no bairro Boa Vista; a 

realização de ação de desratização, no Centro; a realização de ação de 

desratização, no bairro Cerâmica; a realização de ação de desratização, no 

bairro Fundação; a realização de ação de desratização, no bairro Jardim São 

Caetano; a realização de ação de desratização, no bairro Mauá; a fiscalização e 

combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro Jardim São Caetano; a fiscalização e combate a 
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eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro Mauá; a fiscalização e combate a eventuais focos de 

escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no bairro Nova 

Gerty; a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, 

praças e jardins na cidade, notadamente no bairro Olímpico; a fiscalização e 

combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro Oswaldo Cruz; a fiscalização e combate a eventuais 

focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no 

bairro Prosperidade; a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião 

em terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no bairro Santa Maria; a 

fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e 

jardins na cidade, notadamente no bairro Boa Vista; a fiscalização e combate a 

eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no Centro; a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião 

em terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no bairro Cerâmica; a 

fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e 

jardins na cidade, notadamente no bairro Fundação; a fiscalização e combate a 

eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro Barcelona; a realização de estudos e tratativas, em 

reiteração a solicitação anterior, para que sejam realizadas obras de melhoria 

no escoamento das águas pluviais, notadamente na rua Olavo Bilac, bairro 

Santo Antônio; a realização de estudos e tratativas com vistas a implantação de 

núcleo de atenção e tratamento do câncer infantil no município de São Caetano 

do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no Espaço de 

Lazer e Recreação José Agostinho Leal e imediações, da avenida Tietê, bairro 

Nova Gerty; a realização de estudos e tratativas visando a adoção de medidas 

para a realização de ação de desratização, no bairro Nova Gerty; a realização 

de estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação 

de desratização, no bairro Olímpico; a realização de estudos e tratativas visando 

a adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro 

Oswaldo Cruz; a realização de estudos e tratativas visando a adoção de medidas 

para a realização de ação de desratização, no bairro Prosperidade; a realização 

de estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação 

de desratização, no bairro Santa Maria; a realização de estudos e tratativas 

visando a adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no 

bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas visando a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização, no bairro Santo Antônio; e 

a realização de estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a 
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realização de ação de desratização, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5534/17 a 5548/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

reforma/e ou troca da tampa do bueiro na rua Lourdes, altura do nº 71, bairro 

Nova Gerty; a reforma e adequação do ponto de parada obrigatória de ônibus 

na alameda Conde de Porto Alegre, altura do nº 362, bairro Santa Maria; a 

reforma e adequação do ponto de parada obrigatória de ônibus na rua Solimões, 

altura do nº 174, bairro Santa Maria; a retomada do "Programa Auxílio 

Transporte Escolar" para alunos da Rede Municipal de Ensino mediante 

recadastramento ou novos cadastros; junto a empresa VIPE, Viação Padre 

Eustáquio, de transporte público, aumentar o número de ônibus operando na 

linha Prosperidade/Fundação, atualmente atendida por apenas um veículo; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas proximidades da USCS, Centro; medidas para melhoria 

do fluxo de veículos a critério da melhor técnica (transformação em mão única, 

proibição de estacionamento em um dos lados da rua com alargamento de uma 

das pistas, etc..), em toda a extensão da rua Tenente Antônio João, bairro 

Cerâmica; medidas para melhoria do fluxo de veículos a critério da melhor 

técnica (transformação em mão única, proibição de estacionamento em um dos 

lados da rua com alargamento de uma das pistas, etc..) em toda a extensão da 

rua Engenheiro Cajado de Lemos, bairro Cerâmica; as tratativas e eventuais 

providências em cooperação com o governo do estado, objetivando a limpeza 

e manutenção da fachada do 8º Grupamento de Bombeiros, localizado na 

avenida Goiás, 2101, bairro Barcelona; a limpeza dos bueiros localizados na 

avenida Goiás, esquina com a rua Piratininga , bairro Barcelona; determinar a 

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

Soares, bem como nos arredores, bairro Olímpico; o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre dispondo acerca da retomada do 'Programa 

Agente Jovem'; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por 

meio de patrulhamento a pé em duplas nas feiras livres da cidade e seus 

arredores; estudos e tratativas para aquisição e instalação progressiva de 

hidrômetros digitais com medição por telemetria nos imóveis de São Caetano 

do Sul; e a apuração da existência de alunos não residentes em São Caetano do 

Sul, que estejam tomando/praticando aulas de natação na piscina do estádio 

Anacleto Camapanella às terças e quintas-feiras, no horário das 14h. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5553/17 a 5558/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas nas imediações das ruas Porto Calvo e Silvia, bairro Oswaldo Cruz; 

a limpeza e manutenção da praça, localizada entre as ruas Lisboa e Bom Pastor, 

bairro Oswaldo Cruz; a repintura das faixas de pedestres, nas proximidades da 

EMEI Rosa Perrella, localizada na rua Lourdes, 460, bairro Nova Gerty; a 

repintura da sinalização horizontal de trânsito "pare", na rua Marechal Cândido 

Rondon, bairro Oswaldo Cruz; a tapagem de buraco na rua Humberto 

Fernandes Fortes, 38, bairro São José; e o recapeamento asfáltico na rua Ângelo 

Aparecido Radim, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5562/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na rua dos Meninos, 

453, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5567/17 a 

5569/17. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação de eco pontos em nosso 

município; a revitalização da praça da alameda João Galego, 877, com a rua 

Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da alameda João Galego, 877, com a rua 

Arlindo Marchetti,, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5570/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre o programa de prevenção da saúde dos pés no município de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5573/17 a 5575/17. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção e limpeza do bueiro, 

situado na avenida Goiás, no canteiro central, próximo ao número 600, Centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas Maranhão, 

Tiradentes e adjacências, bairro Santa Paula; e a substituição da placa de 

nomenclatura que identifica o 'Centro de Especialidades Odontológicas Maria 

Domingas Robilota Torres', na rua Lourdes, 525, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5578/17. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a viabilidade da inclusão de plano de 

carreira, cargos e salário na reformulação do estatuto da Guarda Civil 

Municipal - GCM, assim como um aumento real do salário base da guarda, para 

equiparação com as cidades vizinhas, visando estancar a perda de alguns 

profissionais que migram da cidade buscando melhores condições. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5585/17 a 5597/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa de árvore localizada na rua Pelegrino 
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Bernardo, em frente ao número 390, bairro Olímpico; a poda das árvores 

localizadas na rua Goitacazes, altura do número 297, na calçada da Câmara 

Municipal, Centro; a revitalização do passeio público (calçada) na rua 

Amazonas, 577, Centro; o envio de equipe da Vigilância Sanitária para vistoriar 

uma construção na rua Pelegrino Bernardo, 390, bairro Olímpico; a pintura da 

faixa amarela, proibindo estacionar veículos em frente ao número 445, da rua 

Tapajós, bairro Barcelona; a revitalização do passeio público (calçada) na rua 

Amazonas, 543, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Benedetti Sobrinho, 

bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na rua Antonieta, bairro Boa Vista; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na avenida 

Teresa Campanella, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Adelaide, bairro Boa Vista; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas na rua Aparecida, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Ataliba da 

Silva, bairro Boa Vista; e a instalação de uma lombada e canalizar a valeta que 

fica com água exposta na rua Pelegrino Bernardo em frente ao número 468, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5598/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção da 

botoeira do semáforo de travessia de pedestres localizados na avenida Goiás, 

confluência com a rua Votorantim, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5600/17 a 5608/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

credenciação um número maior de clínicas e laboratórios no sentido de agilizar 

a demanda de exames prescritos visando minimizar o tempo de espera e suprir 

a demanda de exames, garantindo o tratamento de diversas patologias em 

tempo hábil; criar centro de hemodinâmica a fim de sanar a demora para a 

realização de diagnósticos, principalmente entre cardíacos que dependem deste 

recurso; verificar a possibilidade de implantar o programa "condomínio seguro" 

nos conjuntos habitacionais e edifícios da nossa cidade; realizar reparos em 

toda extensão do calçamento da estrada das Lágrimas, principalmente na altura 

do portão do cemitério das Lágrimas, bairro Mauá; realizar a poda da árvore 

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

na rua do Níquel, no trecho compreendido entre as ruas da Fortuna e do Coral, 

bairro Prosperidade; instituir visita de alunos do último ano da fase pré-escolar 

às unidades de 1º ano de ensino fundamental; criar determinação ou campanha 
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para que sejam instaladas antenas nas motos e demais veículos ciclomotores; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça Salvador 

Quero Lopes localizada na rua Rio de Janeiro, com a rua Giovanni Thomé , 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5465/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando não mais cobrar taxa de religação do fornecimento 

de energia elétrica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5466/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e o patrulhamento no 

quadrilátero compreendido entre a avenida Goiás, avenida Dr. Augusto de 

Toledo, rua Antônio Bento e rua Américo Brasiliense (praça "do Professor"), 

bairro Santa Paula, localidade conhecida como "complexo educacional", 

especificamente nos horários compreendidos entre 18 horas e 6 horas da 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5483/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva e Mauricio Fernandes da 

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

Congratulações ao Maestro Ogair Junior, pelo convite para se apresentar ao 

piano na Universidade de Yale, no dia 13 do corrente mês. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5493/17. Marcos Sergio 

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

BPM-M, visando para que o Comando Geral da Polícia Militar do estado de 

São Paulo envie cães policiais para que os policiais militares possam realizar o 

patrulhamento a pé nos bairros periféricos da urbe. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5496/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela posse da Senhora Adriana Gomes da Fonseca, como 

Secretária Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade 

Reduzida (SEDEF), no dia 12 de setembro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5497/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

policiais civis do 2º Distrito Policial de São Caetano do Sul pela conclusão da 

investigação do caso de roubo de veículo ocorrido no bairro Santa Maria, que 

gerou grande repercussão na cidade. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 5498/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

para a realização de estudos e tratativas com vistas a implantação de núcleo de 

atenção e tratamento do câncer infantil, 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. 5499/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no Espaço de Lazer e 

Recreação José Agostinho Leal e imediações, da avenida Tietê, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5549/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao posto do 

Corpo de Bombeiros - Unidade Barcelona, visando a limpeza e manutenção da 

fachada do 8º Grupamento de Bombeiros localizado na avenida Goiás, 2101, 

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

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

5550/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

Soares, bem como nos arredores, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5551/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas, na rua Tibagi, em toda sua extensão, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5552/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando o aumento da frota de ônibus operando 

na linha Prosperidade/Fundação, atualmente atendida por apenas um veículo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5559/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Net Serviços de Comunicação S/A. visando o reparo nos fios que se 

encontram soltos na avenida Guido Aliberti, 2355, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5560/17. Anacleto Campanella 

Junior. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Net Serviços de 

Comunicação S/A, visando o reparo nos fios que se encontram soltos na rua 
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Rio Grande do Sul, 850, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5563/17. Carlos Humberto Seraphim. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando a intervenção junto ao Governo do Estado de São Paulo e a 

Prefeitura Municipal de São Paulo, a fim de solucionar o impasse quanto a 

desapropriação da região da confluência do ribeirão dos Couros e ribeirão dos 

Meninos, na divisa dos municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo, 

para implantação do córrego Jaboticabal. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5564/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à SEDEF (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida), pela iniciativa e parceria com empresa especializada em 

projetos voltados a pessoas com deficiência, a "Dream Bike Special", visando 

a "1ª Pedalada Inclusiva", que será realizada no dia 24 deste mês. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5566/17. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas nas imediações da alameda João Galego, 877, com rua 

Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5571/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

rondas ostensivas na rua Padre Mororo, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5576/17. Eduardo José Vidoski. 

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

rondas ostensivas nas ruas Maranhão, Tiradentes e adjacências, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5579/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

Ataliba da Silva, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5580/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

de motocicletas na rua Aparecida, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado”. Processo nº. 5581/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Benedetti 

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

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

Processo nº. 5582/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

de motocicletas, na rua Antonieta, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5583/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na avenida Teresa Campanella, 

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

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

5584/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas 

na rua Adelaide, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5599/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

praça Salvador Quero Lopes, localizada na rua Rio de Janeiro, com a rua 

Giovanni Thomé, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5561/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Battista Michele Iuliano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente solicita que seja ofertado 

um minuto de silêncio em memória do Senhor Battista Michele Iuliano. Assim 

é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobres Edis: César Rogério Oliva, Daniel 

Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Sidnei 

Bezerra da Silva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Esgotada a fase de Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem 

do Dia. O 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, procede 

à leitura das matérias da Ordem do Dia. I - Processo nº 2130/17. Marcos 
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Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Denomina ‘Preservador Ambiental’ o trabalhador autônomo de catação de 

material reciclável e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.”. Para declarar voto, faz uso da palavra o autor, Vereador 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. II - Processo nº 2794/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no site 

oficial da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, a divulgação de fotos 

dos animais disponíveis para adoção na Seção de Controle de Zoonoses, Canil 

e Gatil e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-

se.”. Para declarar voto, faz uso da palavra o autor, Vereador Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. III - Processo nº 3089/17. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da 

Lei nº 3.661, de 14 de abril de 1998, que ‘Institui a obrigatoriedade de 

supermercados, mercadinhos, lanchonetes e bares a ter banheiros masculinos e 

femininos em suas dependências’ e dá outras providências”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, o Vereador Edison Roberto 

Parra pede Vistas do processo por 3 (três) Sessões. Ninguém desejando fazer 

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

pedido de Vistas por 3 (três) Sessões”. IV - Processo nº 3491/17. Sidnei 

Bezerra da Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer nº 093, de 

2017/2018, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a destinação e 

divulgação dos recursos arrecadados com taxas de inumação, exumação e 

concessão de nicho dos cemitérios de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o autor, Vereador 

Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer com votos 

contrários dos vereadores Sidnei Bezerra da Silva, Francisco de Macedo 

Bento e Jander Cavalcanti de Lira. “Arquive-se.”. V - Processo nº 3557/17. 

Carlos Humberto Seraphim. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 
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Caetano do Sul, o ‘Maio Amarelo’ e dá outras providências”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

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

Presidente declara, às dezoito horas e trinta minutos, encerrada a presente 

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

assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ....................................... 
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