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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUATRO DIAS 

DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

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 23ª 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. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.326, DE 

24/08/18. “Ciente”. Processo nº. 4514/18. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.454 de 17 de outubro de 

1977 e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4532/18. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a 

elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências.". “À 

Comissão de Finanças e Orçamento, distribuindo-se cópia aos Srs. 

Vereadores.”. Processo nº. 4517/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.016, de 10 de 

agosto de 2011, que instituiu a 'Campanha Permanente de Plantio de Árvores 

na Rede Escolar do Município de São Caetano do Sul - Campanha Escola 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4528/18. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa Geração Solidária - Jovens 

Zelando pelo Amanhã', no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4529/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 1º e do § 1º da Lei nº 3.775, 

de 07 de abril de 1999, que criou o Dia Municipal de Vacinação do Idoso e o 

Programa de Vacinação em Idosos Internados ou Recolhidos em Instituições 

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

Orçamento”. Processo nº. 4530/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art 1º da Lei nº 4.674, de 05 de 
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agosto de 2008, que instituiu a Campanha de Orientação à Prática da 

Preciclagem, no âmbito do município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4531/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 1º da Lei 3.716, de 24 de 

setembro de 1998, que instituiu a Semana da Saúde Bucal em âmbito 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4536/18. Edison Roberto Parra. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 

de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, nos locais 

que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4595/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição, aos 

estabelecimentos bancários, de recusar o recebimento de boletos, de qualquer 

valor e dentro do prazo de vencimento, de contas e taxas que especifica e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4596/18. Maurício Fernandes da Conceição. 

Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Fiscalização e 

Conscientização sobre os Malefícios Causados à Saúde pela Má Aplicação da 

Técnica de Bioplastia' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4608/18. Maurício 

Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de 

Incentivo à Desintoxicação Virtual' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4615/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no 

âmbito da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, o prêmio 

'Professor de Práticas Inovadoras' e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4616/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a exibição de 

quadros de avisos com fotos de animais peçonhentos e sintomas dos acidentes 

com eles ocasionados, no site da prefeitura de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4617/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Coração Rosa', para conscientizar 

as mulheres sobre o diagnóstico precoce e prevenção às doenças 

cardiovasculares e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 



 

 

hae  3 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4618/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito da Rede Municipal 

de Ensino de São Caetano do Sul, o prêmio 'Professor Excelência do Ano' e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4512/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

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

imediações da avenida Tietê, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4513/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a retirada do ponto de ônibus instalado na rua Perrella, 

altura do nº 176, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4515/18 e 4516/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de uma rampa de acesso para cadeirantes na rua 

Espírito Santo, 277, rampa do Hospital São Caetano; e a instalação de uma 

rampa de acesso para deficientes na escada que desce da rua Perrella para o 

túnel de acesso à avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4518/18 e 4519/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: firmar convênio com a Secretaria 

Estadual de Segurança Pública e empresas especializadas, tendo como 

objetivo equipar a Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul com drones, 

veículos aéreos não tripulados (VANT); e encaminhamento pelo órgão 

competente para criar a "Academia de Polícia do Cidadão Sulsancaetanense". 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4523/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criar o programa 

de reciclagem de computadores para redistribuir aos cidadãos carentes, 

escolas públicas e associações de bairro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4524/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implantação de uma Delegacia da Mulher, 24 horas, no 

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

4525/18 e 4526/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a reforma das guias localizadas na praça Comendador Ermelino 

Matarazzo, bairro Fundação; e a limpeza da boca de lobo localizada na rua 

Prudente de Moraes, 45, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 4527/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre instituir a Escola Pública de Formação de Condutores de Veículos 

Automotores e Motocicletas no município de São Caetano do Sul, dirigida nos 
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moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), ou a criação de um programa social alternativo em parceria 

com autoescolas da cidade para que pessoas carentes tenham acesso à Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de pagar as taxas e as aulas. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4535/18. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de um "Estatuto 

de Pedestre Sulsancaetanense", conforme minuta anexa. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4539/18 a 4579/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reabertura da Sub-Prefeitura do bairro Prosperidade, na 

altura do nº 441 da avenida Prosperidade; a instalação de lombofaixa em frente 

à Unidade Básica de Saúde - UBS Amélia Richard Locatelli, localizada à 

alameda João Galego, 01, bairro Santa Maria; estudos visando a instalação de 

lombofaixa em frente à Unidade Básica de Saúde - UBS Dr. Ângelo Antenor 

Zambom, localizada à rua Vanda, 11, bairro Boa Vista; a instalação de 

lombofaixa em frente à Unidade Básica de Saúde - UBS Caterina Dall'Anesse, 

localizada à rua Prates, 430, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lombofaixa 

em frente à Unidade Básica de Saúde - UBS Darcy Sarmanho Vargas, 

localizada à rua General Estilac Leal, 58, bairro Mauá; a instalação de 

lombofaixa em frente à UBS Dolores Massei, na rua Senador Fláquer, 134, 

bairro São José; a instalação de lombofaixa em frente à UBS João Luiz 

Pasqual Bonaparte, na rua Maranhão, 611, bairro Santa Paula; a instalação de 

lombofaixa em frente à Unidade Básica de Saúde - UBS Maria Corbeta 

Segato, localizada à avenida Prosperidade, 671, bairro Prosperidade; a 

instalação de lombofaixa em frente à Unidade Básica de Saúde - UBS Moacir 

Gallina, localizada à rua Casemiro de Abreu, 560, bairro Cerâmica; a 

instalação de lombofaixa em frente à UBS Nair Spina Benedicts, na rua 

Oswaldo Cruz, 1153, bairro Santa Paula; a instalação de lombofaixa em frente 

à Unidade Básica de Saúde - UBS Dr. Ivanhoé Esposito, localizada à rua 

Flórida, 295, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas no entorno do colégio externato Santo 

Antônio, localizado à rua São Luís, 80, bairro Santa Paula; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas no 

entorno do colégio Grupo Fênix de Educação, localizado à rua Martim 

Francisco, 472, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas, no entorno do colégio Villare 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, à rua Wenceslau Brás, 140, bairro 

Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de motocicletas no entorno da escola Liceu Di Thiene, localizado à rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, 170, bairro São José; determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas no entorno do 

Colégio Ateneu, localizado à rua Bom Pastor, 912, bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas no entorno do Colégio Eduardo Gomes, localizado à rua Major 

Carlos Del Prete, 1120, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas no entorno do 

Colégio Arbos, localizado à rua Marechal Deodoro, 278, bairro Santa Paula; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas no entorno do Colégio Objetivo São Caetano, localizado à rua 

Tenente Antônio João, 337, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas no entorno do 

Colégio Singular São Caetano, localizado à rua Santa Rosa, 305, bairro Santa 

Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas no entorno da Escola Irmã Catarina, localizada à rua Paraíba, 

422, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de motocicletas no entorno do Colégio Adventista São Caetano, 

localizado à rua Marlene, 500, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas no entorno do 

Instituto de Ensino Sagrada Família, localizado à rua Niterói, 97, Centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas no entorno do colégio Plural Educação Infantil, localizado à rua 

Bom Pastor, 544, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas no entorno da escola Mundo do 

Saber, localizada à rua São Carlos, 132, bairro Santa Paula; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas no 

entorno da escola Nana Nenê Educação Infantil, localizada à rua Oswaldo 

Cruz, 800, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas no entorno da Escola Infantil 

Tindolelê, localizada à rua São Paulo, 1071, bairro Santo Antônio; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas no 

entorno da Escola Infantil Começo de Vida, localizada à rua Amazonas, 1406, 

bairro Oswaldo Cruz; fiscalização no bar/boteco, localizado à rua João Pessoa, 

500, Centro; a reforma da EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, localizada à rua 

Maranhão, 22, bairro Santo Antônio; a realização de fiscalização na Fábrica 

de Chocolates Pan, na rua Maranhão, 835, bairro Santa Paula; a instalação de 

placa de trânsito identificando o início do trecho de contramão no cruzamento 

entre a rua Marina e a alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; a 

poda de uma árvore abacateiro na rua Nossa Senhora da Candelária, 77, bairro 

Oswaldo Cruz; a informação do novo prazo final da reforma da EMEI José 

Corona, na avenida Tijucussú, 80, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas, no entorno da 

Padaria Tutti Belle, na alameda São Caetano, 1606, bairro Santa Maria; 

reparos no brinquedos destinados as crianças no Espaço Verde Chico Mendes, 

na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica; a instalação, em caráter 

de emergência, de um semáforo no cruzamento entre a rua Solimões e a 

alameda São Caetano, bairro Santa Maria; o término da obra da reforma do 

passeio público da rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico; a reforma do passeio 

público da alameda São Caetano, 1234, bairro Santa Maria; reparos na 

iluminação pública na esquina entre a rua Solimões e a alameda São Caetano, 

bairro Santa Maria; e a substituição de placa de trânsito existente na altura do 

nº 660, da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4582/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando uma rampa de acesso à 

praça Comendador Ermelino Matarazzo, bairro Fundação, para pessoas com 

deficiência física ou mobilidade reduzida. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4583/18 a 4585/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

retirada de uma de árvore e fazer o replantio de outra, em frente ao n.º 942 da 

rua Castro Alves, bairro Cerâmica; estudos para que seja implantada a 

"Campanha de Vacinação Anual Antirrábica para Cães" dentro do parque 

Catarina Scarparo D’Agostini, localizado na rua Serafim Carlos, nº 414, bairro 

Oswaldo Cruz; e a instalação de placas indicativas de como chegar ao Hospital 

Beneficência Portuguesa, localizado na rua nossa de Senhora de fátima, nº 

497, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4590/18 e 

4591/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja realizada a 

implantação de equipamentos de ginástica na praça Virgílio Leandrini, 

localizada no bairro Boa Vista; e a manutenção em todos equipamentos de 

ginástica implantados na cidade, localizados em praças e áreas de lazer. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4592/18 a 4594/18. 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 a "Campanha Coração Rosa"; afixar nas UBSs e 

hospitais, avisos com fotos de animais peçonhentos e sintomas dos acidentes 

com eles provocados; e incluir o nome do bairro nas placas indicativas das 

denominações dos logradouros públicos do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4597/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o plantio de "unha de 

gato" em toda extensão do muro que cerca todo o viaduto Prefeito Luiz Olinto 

Tortorello, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4598/18 
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a 4600/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando um programa de redução de alíquota 

do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), denominado "IPTU Verde" 

no município de São Caetano do Sul, para proprietários de imóveis 

residenciais, não residenciais e não edificados que utilizarem energia solar e 

reaproveitamento de água de chuva, a fim de contribuírem para a preservação 

do meio ambiente para as futuras gerações; em conjunto com a Secretaria 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - 

SEDEF, que realizem estudos de viabilidade para a criação de um Projeto de 

Lei que institua no município de São Caetano do Sul o programa denominado 

"Morada Acessível"; e em conjunto com Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer e Juventude (SELJ), que realizem estudos de viabilidade de criação de 

um programa denominado "Juventude em Ação" interligado "Centro de 

Emprego" com objetivo de criação de oficinas de caráter social, cultural, 

ambiental, educativo, científico e/ou tecnológico, para fazer com que jovens 

de 16 aos 25 tenham oportunidades e sejam respeitados, por meio de mão de 

obra útil e de agregação de valor ao município através do desenvolvimento de 

suas habilidades. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4601/18 a 4604/18. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Santa Maria; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Oswaldo Cruz; 

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

benefício "Auxílio Aluguel" às famílias carentes do nosso município, em 

estado de extrema vulnerabilidade; e o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando conceder o benefício "Auxílio Aluguel" para vítimas de 

agressão doméstica e/ou sexual do nosso município, em estado de extrema 

vulnerabilidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4614/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

implantar mão única na rua Ceará, sentido avenida dos Estados - rua 

Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4621/18 a 4624/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

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

Campanella, localizada no bairro Boa Vista, e suas imediações; estudos 

visando a realização de "Minimaratona Infantil", em comemoração ao dia das 

crianças; criar um "Curso Municipal de Línguas à Distância"; e que realize a 

reinstalação da placa que indica Centro de Especialidades Médicas Samuel 

Klein, localizado à rua Heloísa Pamplona, 29, bairro Fundação. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 4626/18 a 4634/18. 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; realizar a poda na árvore localizada na rua Arnaldo Sante 

Locoselle, defronte ao nº 87 - bairro Santo Antônio; verificar a possibilidade 

de retornar o processo de limpeza e varrição das ruas da cidade, no período 

noturno e nos finais de semana; proceder a limpeza e realizar a fiscalização 

nas proximidades da E.E. Professora Maria Conceição Moura Branco 

localizada na rua Tapajós, nº 1085 - bairro Barcelona; laboriosos estudos 

visando incluir técnico especialista em inclusão escolar nas unidades da Rede 

Municipal de Ensino, visando atuar em parceria com o Professor para auxiliar 

no processo de comunicação e aprendizado dos estudantes; realizar estudos 

visando exterminar os escorpiões que estão aparecendo pelas residências da 

rua Filismina Horta Melo - bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e constantes na rua do Rosário e ruas adjacentes 

localizadas no bairro Olímpico; a instalação de cobertura, abrigo, e bancos nos 

pontos de parada de ônibus, localizados nas ruas do bairro Boa Vista; e a 

possibilidade de realizar estudos com o objetivo de instalar semáforos na 

vertical em toda a cidade, em especial na avenida Goiás. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4511/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Auto Ônibus Santo André 

Ltda, visando a instalação de um banheiro químico na rua Conceição, no ponto 

final do ônibus viação E.A.O.S.A, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4520/18. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações à Comissão da 26ª Festa Italiana de São Caetano do 

Sul, na pessoa de seu Presidente Senhor Charly Farid Cury, extensivo a todos 

os organizadores. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4521/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

envio de ofício à secretaria Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, 

visando instituir na cidade o exitoso programa estadual destinado a conceder 

auxílio financeiro a idosos que possuem baixa renda, a fim de praticarem 

atividades físicas, esportivas ou de lazer. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4522/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à BAMASCS - Banda Marcial Municipal de São Caetano do 

Sul por ocasião de sua honrosa consagração como campeã, no dia 25 de agosto 
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deste ano, no Campeonato de Bandas e Fanfarras, promovido pelo Circuito de 

Amigos, no Colégio Albert Einstein, em São Paulo. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4538/18. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Congratulações ao Doutor Túlio Negro, médico ginecologista, pelos 60 anos 

de medicina praticada, desde o ano de 1.958, em São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4586/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, visando a remoção de 

um telefone público, orelhão, em frente ao número 771, da rua Nossa Senhora 

da Candelária, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4587/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações, visando a retirada do excesso de fios enrolados no poste 

da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, em frente ao nº 459, bairro 

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

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

4588/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, visando a 

retirada do excesso de fios enrolados no poste da avenida Doutor Augusto de 

Toledo, em frente ao nº 1507, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4589/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência 

Nacional de Telecomunicações, visando a retirada excesso de fios enrolados 

no poste em frente ao n.º 34, da rua Duque de Caxias, bairro Jardim São 

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

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

4605/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro 

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

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

4606/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro 

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

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

nº. 4607/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à empresa Auto Ônibus Santo André Ltda, visando 

a instalação de uma cobertura de ponto de ônibus e um banheiro químico para 

usuários da linha E.A.O.S.A, à rua Conceição, ponto final do ônibus 

E.A.O.S.A, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4609/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à EMEF 

Sylvio Romero, na figura do diretor Senhor Fabiano Augusto João, pelo 

destaque em primeiro lugar no IDEB - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica em todo Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4610/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Ministério de Madureira em São 

Caetano do Sul que completa 80 anos da fundação do campo de trabalho em 

nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

4611/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Clã de Pioneiros do Grupo Escoteiro 

João Ramalho, pela organização do mutirão interdistrital na aldeia Guyrapa-

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4612/18. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações pela eleição da nova Diretoria Executiva Nacional 

da União dos Escoteiros do Brasil para o triênio 2019 à 2021. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4613/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Doutor José Auricchio 

Junior, pela aquisição das novas viaturas para as frotas da Guarda Civil 

Municipal e Defesa Civil do município. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4620/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

em toda extensão da rua Teresa Campanella, localizada no bairro Boa Vista, 

e suas imediações. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4625/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Amazona Sulsancaetanense 

Maria Carolina Auricchio Braido, pela conquista do Vice Campeonato 
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Brasileiro - categoria Amazonas a - 2018, realizado em Brasília - DF, 

juntamente com sua égua, parceira Coriara Canabrava e equipe técnica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4635/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua do Rosário e 

adjacências, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4537/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Doutor José Maria de Castro Bernils. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4619/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Dorival Ferreira 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão 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, comunica ao Plenário em 

cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, 

fará uso da palavra, em nome do Legislativo, o Vereador Sidnei Bezerra da 

Silva, que assume a tribuna a fim de saudar a data cívica de “7 de Setembro”, 

comemorativa à “Independência do Brasil”. E assim procedido. Dando 

continuidade à presente fase, o Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Anacleto 

Campanella Junior, César Rogério Oliva e Edison Roberto Parra. O Presidente 

solicita e o Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume a presidência 

da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é 

esgotada a fase de Explicação Pessoal. O Vereador Eclerson Pio Mielo 

reassume a presidência da Mesa. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 2º 

Secretário, o Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira, procede à leitura da 

Ordem do Dia. Item I - Processo nº 5468/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo 

único e incisos ao artigo 1º da Lei nº 4.900, de 23 de junho de 2010, 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”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 



 

 

hae  12 

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 fazer 

declaração de voto, usa da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Item II - Processo nº 5901/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. 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 

Empreendedorismo Feminino e da Valorização do Trabalho da Mulher’ 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 

fazer declaração de voto, usa da palavra a Vereadora Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. O 1º Secretário dá continuidade à leitura da 

Ordem do Dia. Item III - Processo nº 6034/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

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

vagas de emprego no Município, bem como de currículos de munícipes, no 

sítio oficial da Prefeitura 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 em 1º Turno”. Para fazer declaração de voto, usa 

da palavra o Vereador Daniel Fernandes Barbosa. O 2º Secretário dá 

continuidade à leitura da Ordem do Dia. Item IV - Processo nº 6443/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Altera a redação da ementa e dos arts. 1º e 2º da Lei nº 4.250, de 

9 de setembro de 2004, que instituiu o ‘Dia do Agente Comunitário de Saúde’, 

no Município de São Caetano do Sul, a ser comemorado no dia 7 de abril de 

cada ano 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”. Item V - 

Processo nº 6470/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei nº 

4.992, de 20 de abril de 2011, que ‘Institui o Plano de Arborização Urbana do 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências’”. O Sr. Presidente 

comunica ao Plenário que se encontra na Mesa pedido de arquivamento, 

efetuado pelo autor do Projeto de Lei, Vereador Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer uso da palavra, é 
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esta encerrada. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica 

“Aprovado”. “Arquive-se.” Item VI - Processo nº 7924/17. Francisco de 

Macedo Bento. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

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

“Institui a ‘Campanha Permanente de Conscientização sobre a Doação de 

Órgãos e Tecidos nos Postos de Saúde’, no âmbito do Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que se encontra na Mesa pedido de arquivamento, efetuado pelo 

autor do Projeto de Lei, Vereador Francisco de Macedo Bento. Colocado em 

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

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

“Arquive-se.” Item VII - Processo nº 1514/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 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 ‘Dia da 

Conscientização sobre a Síndrome de Williams’ 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”. Item VIII - Processo nº 3211/18. Francisco de 

Macedo Bento. 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 ‘Setembro 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”. O Sr. 

Presidente convoca os Nobres Edis e convida o público presente a 

participação da Audiência Pública sobre a “Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2.019”, que ocorrerá a partir das onze horas do próximo 

dia 12, salientando que tal audiência é aberta a participação popular. 

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, declara, às 

dezoito horas e cinquenta 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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