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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 3 (TRÊS) DIAS DO 

MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e um 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 29ª Sessão 

Ordinária, Atas da 17ª e 18ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A 

seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da 

Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. 

Processo nº. 1047/08. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.186, de 21/09/17. “Ciente”. 

Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.184, de 21/09/17; nº 

11.185, de 21/09/17; nº 11.187, de 21/09/17; nº 11.188, de 26/09/17. 

“Ciente”. Processo nº. 6110/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o banco do 

Brasil S.A., e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6104/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 1° 

da Lei nº 4.446, de 16 de novembro de 2006, que Institui Feriado Municipal 

em Homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6137/17. 

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

a obrigatoriedade de realização do Teste do Reflexo Vermelho - Teste do 

Olhinho - em recém-nascidos nos hospitais públicos e privados do município 

de São Caetano do Sul. ". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6182/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul, a 'Campanha de Integração dos Ciclistas no Trânsito' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6238/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, 

a 'Campanha Plantando Árvores nos Estacionamentos e no Entorno dos 
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Estabelecimentos Comerciais, Bancários, de Serviços E Similares' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6294/17. Mesa Diretora. Projeto de Lei que 

"Altera a data-base para revisão geral anual da Tabela de Vencimentos dos 

Servidores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, ativos, inativos e em 

disponibilidade, a partir do exercício de 2018 e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 6295/17. Anacleto Campanella Junior. Projeto de resolução que "Cria a 

Comissão Especial de Consolidação da Legislação Municipal.". “Às 

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

nºs. 6059/17 a 6090/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento da travessa Itá, bairro Cerâmica; o recapeamento da travessa 

João Juarez, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Rafael Correa Sampaio, 

bairro Santo Antônio; o recapeamento da travessa Júlio Facchini, bairro 

Cerâmica; o recapeamento da rua João Morselli, bairro Cerâmica; o 

recapeamento da rua Pedro José Lorenzini, Centro; o recapeamento da rua 

Ubá, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Santa Adele, bairro Cerâmica; 

o recapeamento da rua Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica; o recapeamento 

da rua Ministro Morvan Dias de Figueiredo, bairro Cerâmica; o recapeamento 

da rua Constituição, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Clemente 

Ferreira, bairro Santo Antônio; o recapeamento da rua Espírito Santo, bairro 

Santo Antônio; o recapeamento da travessa Ricieri Marani, bairro Cerâmica; 

o recapeamento da rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; o 

recapeamento da rua Monte Alegre, bairro Santo Antônio; o recapeamento da 

rua Tupi, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Casemiro de Abreu, bairro 

Cerâmica; o recapeamento da rua Padre Marcondes, bairro Cerâmica; o 

recapeamento da rua Bartolomeu Ferrero, bairro Cerâmica; o recapeamento 

da rua clóvis bevilácqua, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Fernando 

Piva, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Helena Mussumecci, bairro 

Cerâmica; o recapeamento da rua José Benedetti, bairro Santo Antônio; o 

recapeamento da rua das Mangueiras, bairro Cerâmica; o recapeamento da 

travessa Souza Votto, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Gonçalves 

Dias, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Anhanguera, bairro Cerâmica; 

o recapeamento da rua Curupaiti, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua 

Pedro Corniate, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Arnaldo Sante 

Locoselle, bairro Cerâmica; e o recapeamento da rua Josué Fiorotti, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6092/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, e abordagem a transeuntes com 
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atitudes suspeitas no entorno dos condomínios residenciais e comerciais no 

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

6097/17 a 6102/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

visando a reforma do tapume que cerca da obra da escola na rua Nazaret, 

esquina com a rua Saldanha Marinho, bairro Barcelona; a implementação da 

campanha da fraternidade na grade curricular das escolas públicas municipais; 

estudos e tratativas para a renomeação da Guarda Civil Municipal para polícia 

municipal; instalação de vagas destinadas a idosos na rua Espírito Santo, nº 

277, novo Hospital São Caetano, bairro Santo Antônio; instalação de bancos 

na calçada do lado par na rua Santa Catarina, lado par, Centro; e reforma da 

calçada na avenida Conde Francisco Matarazzo, entrada da passagem 

subterrânea, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6106/17 a 

6109/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

torneiras nos bebedouros ao lado dos sanitários na alameda Conde de Porto 

Alegre, 860, Cidade das Crianças, bairro Santa Maria; a reforme, pintura e 

manutenção dos brinquedos na alameda Conde de Porto Alegre, 860, Cidade 

das Crianças, bairro Santa Maria; a instalação de "faixa de pedestre 3D", nas 

ruas da cidade; e a manutenção e verificação dos filtros de água potável dos 

bebedouros localizados na alameda Conde de Porto Alegre, 860, Cidade das 

Crianças, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6111/17 

e 6112/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

poda de árvore na rua João Almendra, 74, bairro São José; e elevação da 

lombada existente na avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6115/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criação 

de uma área de lazer no espaço das torres de eletricidade na rua Luiz Cláudio 

Capovilla Filho, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6116/17 a 6135/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento da rua Maranhão, bairro Santa Paula; o recapeamento da rua 

Piauí, bairro Santo Antônio; o recapeamento da rua Pinheiro Machado, bairro 

Santa Paula; o recapeamento da alameda Valdomiro Ferreira da Silva, bairro 

Santa Paula; o recapeamento da rua Wenceslau Brás, bairro Santa Paula; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua Tiradentes, bairro Santa 

Paula; o recapeamento da rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; 

a realização de estudos visando o recapeamento da rua Oswaldo Cruz, bairro 

Santa Paula; a realização de estudos visando o recapeamento da rua Marechal 
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Deodoro, bairro Santa Paula; o recapeamento da rua Quintino Bocaiúva, 

bairro Santa Paula; o recapeamento da rua General Osório, bairro Santa Paula; 

o recapeamento da rua Martim francisco, bairro Santa Paula; o recapeamento 

da rua Floriano Peixoto, bairro Santa Paula; o recapeamento da rua Rio 

Grande do Sul; o recapeamento da rua Prudente de Moraes, bairro Santa 

Paula; o recapeamento da rua São Luís, bairro Santa Paula; o recapeamento 

da rua Sergipe, bairro Santa Paula; o recapeamento da rua São Caetano, bairro 

Santa Paula; o recapeamento da rua Conselheiro Lafayette, bairro Santa Paula; 

e o recapeamento da rua Bernardino Faria, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6139/17 a 6147/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a possibilidade da retirada de veículos abandonados na rua 

Tomaso Tomé, 350, bairro Olímpico; a poda da raiz de uma árvore, onde a 

mesma esta acima do nível do passeio público na rua Rio Grande do Sul, 247, 

Centro; o conserto de um buraco no passeio público da rua Goitacazes, 408, 

bairro Santo Antônio; o estudo para o aumento do número de vagas de 

estacionamento destinadas aos idosos; a instalação de aparelhos de ginástica 

ao ar livre na praça da Riqueza, bairro Prosperidade; a remoção da mureta 

com raízes de árvores e conserto de buraco no passeio público da rua 

MonSenhor Francisco de Paula, 109, bairro Santa Paula; o recapeamento do 

leito carroçável na rua Nilo Peçanha, esquina com a rua Oswaldo Cruz, bairro 

Santa Paula; implantação de ecopontos pela cidade de São Caetano do Sul; e 

a retirada do carro abandonado na rua Gonçalves Dias, 76, bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6149/17 a 6163/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o nivelamento do leito carroçável na rua 

General Osório, 10, bairro Santa Paula; o nivelamento da calçada na rua 

Herculano de Freitas, lado oposto ao número 516, bairro Fundação; a retirada 

de pedras que estão ao redor de uma árvore na rua Carlos de Campos, 50, 

Centro; a instalação de bebedouros na parte superior avenida Fernando 

Simonsen, 566, Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; a reinstalação 

da placa de trânsito "PARE" na rua Tupi, esquina com rua Casemiro de Abreu, 

bairro Cerâmica; a repintura de todos os postes na avenida Fernando 

Simonsen, 566, Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; transformar 

em mão única a rua Gonçalves Dias, entre as ruas Castro Alves e Casemiro de 

Abreu, bairro Cerâmica; o fechamento de dois buracos no passeio público na 

rua José Paolone, 282, bairro Santa Paula; o fechamento de um buraco no 

passeio público na rua Floriano Peixoto, 285, bairro Santa Paula; fechamento 

de um buraco no passeio público na rua Floriano Peixoto, 287, bairro Santa 

Paula; o fechamento do buraco no passeio público na avenida Goiás, 497, 
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bairro Santo Antônio; o fechamento de buraco no passeio público na avenida 

Goiás, 846, bairro Santo Antônio; o fechamento de um buraco no passeio 

público da rua Floriano Peixoto, 249, bairro Santa Paula; a consertar os 

brinquedos dentro da praça São Caetano Di Thiene, bairro Santa Paula; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Conselheiro 

Lafayette, e nas proximidades da rua Piratininga, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6165/17 e 6166/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: implantar sistema eletrônico de informação e aprovação de 

obras particulares; e instituir o "Código de Obras, Edificações e 

Sustentabilidade do município de São Caetano do Sul". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6167/17 e 6168/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o fechamento de buraco no passeio público na rua 

Wenceslau Brás, 12, bairro Santa Paula; e providenciar a remoção de dois 

veículos abandonados na rua José Paolone, 282, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6172/17 a 6175/17. Ricardo Andrejuk. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma das caixas de areia nos balanços do parque Cidade 

das Crianças, na alameda Conde de Porto Alegre, 860, bairro Santa Maria; a 

revitalização das áreas gramadas do parque Cidade das Crianças, na alameda 

Conde de Porto Alegre, 860, bairro Santa Maria; a reforma dos telhados dos 

quiosques do parque Cidade das Crianças, na alameda Conde de Porto Alegre, 

860, bairro Santa Maria; e a reforma do brinquedo trem de alvenaria, na 

alameda Conde de Porto Alegre, 860, Cidade das Crianças, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6176/17 a 6180/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Lei a esta Edilidade, versando sobre medidas de prevenção e combate ao 

abuso sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da 

cidade de São Caetano do Sul; que sejam instaladas lixeiras na rua Santa 

Catarina, rua Pará e rua João Pessoa; que seja instalada sinalização de solo 

regulamentando o trânsito na rua Eduardo Prado, próximo à rua Senador 

Fláquer, bairro São José; fechamento de um buraco e recuperação do asfalto, 

localizado na rua Eduardo Prado, altura do número 293, bairro São José; e o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o tema "uma criança 

uma árvore". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6183/17 e 6184/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: vistoria na 

árvore que se encontra na rua 1º de Maio, bairro São José; e a instalação de 
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semáforo com radar eletrônico de velocidade no trecho compreendido entre a 

rua Oriente até a rua Solimões na alameda São Caetano, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6186/17 a 6192/17. César Rogério 

Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalação de iluminação no quiosque na rua 

Serafim Carlos, 414, parque Catarina Scarparo D’Agostini - Chiquinho, bairro 

Cerâmica; estudos visando a reforma do passeio público na avenida Goiás, 

calçada da drogaria São Paulo, bairro Santo Antônio; a reforma do passeio 

público na avenida Goiás, próximo ao velório Ossel , bairro Santo Antônio; 

recolher entulho na avenida Paraíso, 149, bairro Olímpico; a obrigatoriedade 

de treinamento de Primeiros Socorros para porteiros e controladores de acesso 

que exerçam atividade remunerada no município; estudos e tratativas sobre a 

concessão de bolsa de estudos; e a compra de geladeira guarda corpo, para o 

Instituto Médico Legal - IML. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6193/17 

e 6194/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

poda de árvore na rua Silvia, 58, bairro Santa Maria; e remoção de veículo 

abandonado na rua Luís D'Agostini, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6195/17 a 6216/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o recapeamento da rua Nestor Moreira, bairro Cerâmica; o 

recapeamento da rua Edmundo Monteiro, bairro Santa Paula; o recapeamento 

da rua Nove de Julho, bairro Olímpico; o recapeamento da rua Itápolis, bairro 

Olímpico; o recapeamento da rua Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica; o 

recapeamento da avenida Tijucussú, bairro Olímpico; o recapeamento da 

avenida Vital Brasil Filho, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua 

Antônia Tonucci, bairro Olímpico; o recapeamento da travessa Regina Oneda, 

bairro Santa Paula; o recapeamento da rua Matheus Constantino, bairro Santa 

Paula; o recapeamento da rua Diários Associados, bairro Santa Paula; o 

recapeamento da rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Paula; o 

recapeamento da rua dos Expedicionários, bairro Cerâmica; o recapeamento 

da rua Nilo Peçanha, bairro Santa Paula; o recapeamento da rua Monsenhor 

Francisco de Paula, bairro Santa Paula; o recapeamento da rua Maria Teixeira 

Mourão Maresti, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Pará, Centro; o 

recapeamento da rua Manoel Coelho, bairro Santo Antônio; a realização de 

estudos visando o recapeamento da rua Santa Catarina, Centro; o 

recapeamento da travessa José Benedetti, Centro; o recapeamento da rua 

Niterói, Centro; e o recapeamento da rua Luís Gama, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6218/17 a 6229/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Martorelli, bairro 

Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na rua Amazonas, bairro Oswaldo Cruz; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na 

praça José Carlos Pace; alteração para via de mão única (para somente descer) 

na rua Engenheiro Rebouças, bairro Oswaldo Cruz; a reforma do passeio 

público (calçada) na rua Rio Grande do Sul, 404, Centro; intensificar o serviço 

de varrição e limpeza na rua São Jorge, altura do número 237, bairro Santo 

Antônio; a troca da lâmpada no poste na rua Conselheiro Lafayette, 120, 

bairro Santa Paula; pintura da faixa de ‘CARGA E DESCARGA’, em frente 

ao comércio, localizado na rua Conselheiro Lafayette, 150, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas na rua Amadeu Bortoletto; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Marino 

Morelatto, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com apoio de motocicletas na avenida Vital Brasil Filho, bairro 

Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na rua Ari Barroso. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 6237/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o reenvio a esta Edilidade do Projeto de Lei referente 

à "Lei do Artista de Rua". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6241/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que no reenvio do Projeto de Lei referente à "Lei do Artista de 

Rua" à esta Edilidade, faça constar no texto o dispositivo para a realização de 

um cadastro municipal do Artista de Rua. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 6242/17 a 6283/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento da rua dos autonomistas, bairro Santa Paula; o recapeamento da 

rua Américo Brasiliense, bairro Santa Paula; o recapeamento da rua João 

Pessoa, Centro; o recapeamento da rua Serafim Constantino, Centro; o 

recapeamento da rua Graça Aranha, bairro Fundação; o recapeamento da rua 

Regente de Araújo Lima, bairro Fundação; o recapeamento do viaduto da 

Independência, bairro Fundação; o recapeamento da rua Humaitá, bairro 

Fundação; o recapeamento da rua Henrique Dias, bairro Fundação; o 

recapeamento da rua Municipal, bairro Fundação; o recapeamento da rua Dr. 

Ramos de Azevedo, bairro Fundação; o recapeamento da avenida Conde 

Francisco Matarazzo, bairro Fundação; o recapeamento da rua Aquidaban, 

bairro Fundação; o recapeamento da rua Amazonas, Centro; o recapeamento 

da rua Antônio Bento, bairro Santa Paula; visando o recapeamento da rua 
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Mariano Pamplona, bairro Fundação; o recapeamento da rua Ceará, bairro 

Fundação; o recapeamento da rua Luís D'Agostini, bairro Fundação; o 

recapeamento da travessa Comandante Salgado, bairro Fundação; o 

recapeamento da rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; o recapeamento da 

avenida Dr. Rodrigues Alves, bairro Fundação; o recapeamento da rua Bueno 

de Andrade, bairro Fundação; o recapeamento da rua Herculano de Freitas, 

bairro Fundação; o recapeamento da rua Paolo Martorelli, bairro Fundação; o 

recapeamento da rua Pedro Alexandrino, bairro Fundação; o recapeamento da 

rua Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação; o recapeamento da travessa 

Antônio Severino, bairro Fundação; o recapeamento da rua João Domingos 

Perrella, bairro Fundação; o recapeamento da rua Marconi, bairro Fundação; 

o recapeamento da rua Doutor Durval Vilalva, bairro Fundação; o 

recapeamento da rua Major Aderbal de Oliveira, bairro Fundação; o 

recapeamento da rua 28 de Julho, bairro Fundação; o recapeamento da 

travessa João Nicolau Braido, bairro Fundação; o recapeamento da rua 

Collygni, bairro Fundação; o recapeamento da rua Deputado Emílio Carlos, 

bairro Fundação; o recapeamento da rua Benedito Moretti, bairro Fundação; 

o recapeamento da rua Raquel Michelina Matarazzo, bairro Fundação; o 

recapeamento da rua Fausto Luís Pina, bairro Fundação; o recapeamento da 

rua Antônio Barile, bairro Fundação; o recapeamento da rua Bento Vellanes 

Regis, bairro Fundação; o recapeamento da travessa Carlos Peppe, bairro 

Fundação; e o recapeamento da rua Rio Branco, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6284/17 a 6286/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o nivelamento asfáltico, sobre a faixa de pedestres, 

localizada na rua Piratininga, 568, bairro Barcelona; o reparo da calçada na 

avenida Presidente Kennedy, 2652, bairro Santa Paula; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua José de Alencar, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6289/17 e 

6290/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

da sinalização de trânsito "FAIXA DUPLA" na rua Humberto Fernandes 

Fortes, bairro São José; e o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua 

Giovanni Thomé, no trecho entre os números 124 e 280, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6291/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento 

do asfalto na alameda Conde de Porto Alegre, 939, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6296/17 e 6297/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de lombofaixa no cruzamento da 
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avenida Tijucussú, com rua Coronel Camisão, bairro Olímpico; e a 

canalização da água parada na rua Olavo Bilac, com a rua São Jorge, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6298/17. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento 

asfáltico na rua Solimões, entre a alameda São Caetano e a alameda Conde de 

Porto Alegre, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6300/17 a 6303/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de semáforo amarelo intermitente ou outra medida cabível, na rua 

Votorantim, confluência com a rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; 

o recapeamento asfáltico do trecho da avenida Conde de Porto Alegre, altura 

do número 939, bairro Olímpico; formalizar convênio entre a Secretaria 

Municipal de Obras e Habitação e a associação de engenheiros e arquitetos de 

São Caetano do Sul - AEASCS; e a repintura da sinalização de "CARGA E 

DESCARGA", situada na rua Luís Louzã, altura do número 25, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6304/17 a 6310/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: restaurar a calçada da 

praça Cardeal Arcoverde utilizando pedrinhas portuguesas; podar galhos de 

árvore situada na rua General Estilac Leal, altura do número 67; dispor sobre 

a contratação de jovens em medidas sócio educativas por empresas 

vencedoras de licitação pública no município de São Caetano do Sul; inclusão 

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

oficial da prefeitura na internet; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a obrigatoriedade de a administração pública municipal 

divulgar em seu site institucional a localização de todos radares de 

fiscalização de velocidade com seus respectivos limites de velocidade, e dá 

outras providências; Criar normas e/ou regulamentar o estacionamento de 

bicicletas defronte a estação ferroviária de São Caetano do Sul.; e divulgar 

que em obediência ao artigo 16 do Estatuto do Idoso, o ancião tem o direito 

de manter acompanhante no período que estiver internado ou em observação 

em hospitais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6312/17 a 6314/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providenciar lombada 

elevada na avenida Fernando Simonsen, defronte ao parque Espaço Verde 

Chico Mendes; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) do DENATRAN, por meio 

do qual é permitido ao proprietário de veículos automotores o pagamento de 

multas de trânsito com desconto de 40%, desde que o pagamento seja feito até 

o vencimento e mediante desistência da defesa e/ou recurso administrativo, 
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possibilidade trazida pela Lei federal nº 13.281, de 04 de maio de 2016; e o 

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

viveiros de mudas nas escolas municipais de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6317/17 e 6318/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reposição de árvore seca, com seu tronco cortado, na rua 

Tapajós, 970, bairro Barcelona; e a instalação de lixeiras ou recipiente similar 

para descarte de lixo e fezes de cachorros, no quadrilátero das ruas Tapajós, 

al. São Caetano, rua Romão Belchior Péres e rua Xavantes. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6319/17 a 6322/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação da Lei nº 5.225/14 sancionada na data de 30 de 

setembro de 2014, que Institui o estímulo à conscientização da importância da 

gratuidade da celebração da colação de grau, ao final dos períodos escolares 

da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul.; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das seguintes vias: rua 

Marlene, rua Nelson, rua Marlene, rua Capivari e rua dos Meninos, bairro 

Nova Gerty; ampliar o número de agentes do PSF (Programa Saúde da 

Família) a fim de realizar as visitas domiciliares com maior frequência e cobrir 

com essa atenção especializada todas as áreas do município; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do parque 

municipal José Alves dos Reis - Bosque do Povo, no bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6325/17 e 6326/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a possibilidade de implantar uma plataforma em software 

(programa de computador) e aplicativos com possibilidades de acesso, por 

meio de smartfones e tablets objetivando auxiliar na gestão pública do 

município e contribuir para agilizar a solução das demandas municipais; e 

inserir no plano de estudos do Ensino Fundamental das escolas públicas 

municipais, o conteúdo relativo à Lei n°11.340/2006, Lei Maria da Penha, a 

fim de tornar-se mais um instrumento de informação na prevenção à violência 

contra à mulher. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6328/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

proibição de parar e estacionar de um lado da rua Capeberibe, em sua extensão 

que compreende da alameda São Caetano até a rua Taipas, no bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6057/17. Eduardo José 

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

Congratulações pelo 50º aniversário de fundação da empresa Pérola - 

Produtos Automotivos e por sua estimada e marcante presença no município 

de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 
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da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 6091/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

e abordagem a transeuntes com atitudes suspeitas no entorno dos condomínios 

residenciais e comerciais 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. 6093/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na aveda Goiás, altura do nº 

3400, entorno da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, 

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

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

nº. 6094/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

na rua Maceió, no entorno da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

- USCS, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6095/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Antônio Galo, em toda sua extensão, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6096/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua 

Tiradentes, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6103/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando estudos criteriosos para criação de uma área de 

lazer no espaço das torres de eletricidade na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6136/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Tiro 

de Guerra de São Caetano do Sul, pela iniciativa de organizar grupos para 

doação de sangue. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6138/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

medidas urgentes, inclusive a formação de uma força tarefa envolvendo: 
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Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, para eliminar as agressões ao meio ambiente, relatadas na 

reportagem "A natureza sob ataque", do Diário do Grande ABC. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6148/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas nas imediações da praça Cezário Migliani, na rua 

Henrica Grigoletto Rizzo, esquina com a alameda Conde de Porto Alegre, 

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

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

nº. 6164/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

Lafayette, e nas proximidades da rua Piratininga, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6171/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a solução das quedas constantes 

de energia, que estão acontecendo corriqueiramente no bairro Nova Gerty, à 

partir das 20hs tendo a mesma restabelecida somente às 10hs do dia seguinte. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6217/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

a empresa Net Serviços de Comunicação S/A, visando a vistoria para reparos 

na fiação do poste que encontra-se solta e dependurada de fronte ao número 

632 da rua Marlene, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6230/17. 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 Vital Brasil Filho, 

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

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

Processo nº. 6231/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

de motocicletas na praça José Carlos Pace, bairro Oswaldo Cruz. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6232/17. 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 

Marino Morelatto, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 6233/17. 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 Amazonas, bairro 

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

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

nº. 6234/17. 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 Ari Barroso, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6235/17. 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 

Martorelli, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6236/17. 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 Amadeu Bortoletto, 

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

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

Processo nº. 6287/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa Net Serviços de Comunicação S/A, 

visando que seja realizado o reparo na fiação, na rua Casemiro de Abreu, 

esquina com a rua Major Carlos Del Prete, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6288/17. Anacleto Campanella 

Junior. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando o reparo na fiação na rua Casemiro de Abreu, esquina com a 

rua Major Carlos Del Prete, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6293/17. Maurício Fernandes da 

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

de Congratulações pela iniciativa do Desafio Bovespa 2017 e a classificação 

da 5ª etapa conquistada pelo EME Professora Alcina Dantas Feijão, realizado 

no último sábado, dia 30 de setembro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6299/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

Sociedade Beneficente Esportiva Recreativa Oswaldo Cruz - SBEROC, em 

razão de seu 56º aniversário de fundação. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 6311/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao PROJUS - Laboratório de Pesquisa e Prestação de Serviços 

na Área de Educação Jurídica da Universidade de São Paulo, na pessoa do 

Magnífico Reitor Professor Doutor Marco Antonio Zago e do Professor 

Coordenador Excelentíssimo Senhor Nuno M. M. S. Coelho, e à União dos 

Vereadores do Estado de São Paulo - UVESP, na pessoa do presidente 

Excelentíssimo Senhor Sebastião Misiara, pelo convênio firmado com o 

objetivo de oferecer cursos especializados, estimulando a capacitação e a 

reciclagem dos parlamentares, a fim de garantir qualidade no mandato dos 

vereadores e progresso nos municípios brasileiros. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6315/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos alunos Eric Lecard Kakuda, Lucas Barbosa Torres, Giulia 

Simões Guardia, Marilina Alves Fortaleza e Felipe Alberto Protazio, da EME 

Profª Alcina Dantas Feijão, pela conquista do 1º lugar no 'Desafio BM&F 

Bovespa 2017'. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6316/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento à Mesa Diretora, 

solicitando a instituição de uma Comissão Especial, composta por 3 membros, 

com prazo de funcionamento de até o término desta legislatura, com o intuito 

de "Identificar, Atualizar e Complementar a Legislação Municipal 

Concernente a Cultura". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 6323/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

rua Nelson, rua Capivari e rua dos Meninos, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6324/17. Eclerson Pio Mielo. 

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, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6026/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, visando informações sobre se existe algum profissional da área da 

assistência social de plantão nas delegacias do idoso. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6181/17. Marcos Sergio Gonçalves 
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Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Magdalena Serralheiro Reis. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6185/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Manoel Telles da 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6240/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

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

Senhor Abdallah Ahamad Murad. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Em virtude dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente 

solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas 

as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem 

uso da palavra os seguintes Edis: César Rogério Oliva, Daniel Fernandes 

Barbosa, Edison Roberto Parra, Eduardo José Vidoski, Jander Cavalcanti de 

Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Ricardo Andrejuk e Ubiratan Ribeiro 

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

do Dia. Item I - Processo nº 5320/17. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 

2018-2021”. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

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

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

se.” Item II - Processo nº 5321/17. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 

a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências”. Parecer 

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

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

votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo 

nº 3166/17. Eduardo José Vidoski. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a inserção de dizeres nas faturas de consumo de 

água/esgoto, alertando sobre métodos de prevenção e combate à dengue, zika 

vírus e chikungunya, no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

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

votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item IV - Processo 

nº 3531/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 2ª Discussão e Votação do Projeto 
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de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município 

de São Caetano do Sul, a ‘Campanha do Agasalho Animal’ e dá outras 

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

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

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

votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item V - Processo 

nº 4877/17. Ricardo Andrejuk e outros. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

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

São Caetano do Sul, o ‘Dia do Nascituro’ e dá outras providências”. Parecer 

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

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item VI - Processo nº 3078/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a proibição da prática de malabares e outras apresentações 

artísticas, profissionais ou não, com ou sem uso de material inflamável, em 

faixas de pedestres, semáforos ou em qualquer outra parte do leito carroçável, 

no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Para encaminhar a votação, faz uso da 

palavra os Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”, com votos 

contrários dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira. Item VII - Processo nº 5572/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. 1ª Discussão e Votação do 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”. 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 Vereador Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

Item VIII - Processo nº 5854/17. Eclerson Pio Mielo e outros. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário a MOÇÃO DE REPÚDIO ao Banco Santander por ter 

financiado e promovido a mostra “Queermuseu”. Colocado em discussão, o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede Vista do processo por 3 (três) 

Sessões. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 3 (três) Sessões”. Item 

IX - Processo nº 5989/17. Eduardo José Vidoski. Discussão e Votação Única 

do Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador Eduardo José 
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Vidoski, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 26 (vinte e seis) 

dias, no período de 6 a 31 de outubro de 2017 e dá outras providências”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. O Sr. Presidente solicita que seja feita a convocação do 

respectivo suplente. Item X - Processo nº 6058/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Discussão e Votação Única do Projeto de Resolução que “Concede 

licença ao Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira, para tratar de assuntos 

particulares, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período de 11 a 25 de outubro 

de 2017 e dá outras providências”. Colocado em discussão e ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, 

o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo pede Vista do processo por 3 (três) 

Sessões e o Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira também faz uso da palavra 

para encaminhar seu voto. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido 

de Vista por 3 (três) Sessões”. Colocado em nova votação, fica “Aprovado 

o pedido de Vista por 3 (três) Sessões”, com votos contrários dos 

Vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. 

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

declara, às dezoito horas e quarenta e dois 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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