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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e seis minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Vice-Presidente, Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 

01ª Sessão Ordinária, desta legislatura, e as Atas da 15ª e 16ª Sessão Solene e 

do 3º Ato Solene, estas da 1ª legislatura, 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. 0425/18. 

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, a 

'Campanha Cidade Limpa', e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0426/18. 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 

'Dia do Vigilante do Meio Ambiente' e dá outras providências.". “Às 

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

0427/18. 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 'Dia Municipal do Cipeiro' e dá outras providências.". “Às 

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

0452/18. 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, a 'Semana do Bebê e de Proteção a Primeira Infância' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0453/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto 

de Lei que "Institui a denominada Lei 'Lucas Begalli Zamora', que dispõe sobre 

a realização de cursos de Primeiros Socorros aos professores e demais 

funcionários que mantenham contato direto com alunos, de creches e escolas 

de ensino básico público e privado, 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. 0501/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do art. 1º, da Lei 
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Municipal de nº 5.433 de 10 de junho de 2016, que institui o estímulo à 

comunicação aos órgãos de proteção e conselhos, dos casos de abusos e maus 

tratos aos idosos, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0507/18. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de 

Lei que "Proíbe a utilização de água das fontes ou chafarizes para banho ou 

hidratação de animais e humanos 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. 0515/18. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Sul, o ‘Dia do Alimento Mais Barato nas Feiras-Livres’, a ser comemorado 

todas as quartas-feiras.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 0597/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha sobre a importância da luz solar no 

tratamento da miopia nas escolas públicas e privadas', 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. 0598/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o uso prioritário de 

piscinas e outros equipamentos dos clubes recreativos e esportivos, no âmbito 

do município de São Caetano do Sul, pelas pessoas com deficiência e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0616/18. Edison Roberto Parra. Projeto de 

resolução que "Dispõe sobre a realização de Sessão Solene comemorativa ao 

'Dia da Bíblia' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0582/18. Carlos 

Humberto Seraphim. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 

'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Ramis Sayar, pelos relevantes serviços 

prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processos nºs. 0422/18 a 0424/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a pintura da rampa de acesso para 

cadeirantes na rua Padre Mororo, esquina com rua João Almendra, bairro São 

José; a regular varrição na rua Rio Branco, bairro Fundação; e a revitalização 

da avenida Conde Francisco Matarazzo, rua 24 horas, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0428/18 a 0442/18. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a tapagem de buraco no leito carroçável, na 

avenida Guido Aliberti, 3765, Jardim São Caetano; que seja retirados os restos 

de galhos de árvores jogados na calçada, na rua Pedro Américo, 190, Jardim 

São Caetano; a poda da copa da árvore, localizada na rua Collygni, 56, bairro 
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Fundação; que seja realizada a tapagem de buraco no leito carroçável, na rua 

Olavo Bilac, 92, bairro Santo Antônio; a tapagem de buraco no leito carroçável 

na rua São Luís, 61, bairro Santa Paula; o conserto da calçada na rua Raimundo 

Maffei, esquina com a rua Nelly Pellegrino, bairro Mauá; a tapagem de buraco 

no leito carroçável, na rua Marechal Deodoro, esquina com a rua Sergipe, bairro 

Santa Paula; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Araraquara, 

bairro Fundação; o conserto da calçada na rua Oswaldo Cruz, 2010, bairro 

Santa Paula; o conserto da calçada na avenida Presidente Kennedy, 711, bairro 

Santa Paula; a tapagem de buraco no leito carroçável, na rua Deputado Emílio 

Carlos, 30, bairro Fundação; a poda da raiz de uma árvore, localizada na 

avenida Dr. Augusto de Toledo, 1070, bairro Santa Paula; a poda da raiz de 

uma árvore, localizada na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

158, bairro Santa Maria; o reparo da calçada da Unidade Básica de Saúde 

Caterina Dall’Anese, avenida Tijucussú, bairro Olímpico; e o reparo da calçada 

na rua General Osório, defronte ao número 923, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0444/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando laboriosos estudos para instalação de 

um semáforo de três fases na rua Maceió x rua Alegre, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0445/18 e 0446/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a construção de uma quadra de tênis no Espaço 

Verde Chico Mendes na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica; e 

a troca da placa de inauguração do parque linear, avenida Presidente Kennedy, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0448/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

conceder espaço público apropriado, tendo como escopo a realização, no 

território do município de São Caetano do Sul, o "1º Festival de Artes Marciais 

e Cultura Chinesa", a realizar-se nos dias 09, 10 e 11 de novembro, pelos 

motivos a seguir aduzidos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0449/18. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

emergencial aquisição de coletes balísticos de proteção para a Guarda Civil 

Municipal, ante o vencimento de um dos lotes em uso dia 16 do corrente mês, 

sugerindo-se o nível de proteção III ou IV deste equipamento. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0451/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Raimundo Maffei, bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0455/18 a 0458/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização do parque linear, avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Maria; a revitalização do acesso para 
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cadeirantes na rua Manoel Augusto Ferreirinha com rua Visconde de Inhaúma, 

praça Virgílio Leandrini, bairro Nova Gerty; a substituição de lâmpada na rua 

Américo Brasiliense, 123, bairro Santa Paula; e a repintura de parte da faixa 

amarela indicativa de mão dupla na rua João Pessoa, 534, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0459/18 a 0461/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: recolocação da placa de identificação 

de rua na rua Villa Lobos, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Biguá, rua Guaiamú, arredores e em todo 

o bairro Santa Maria; e a desratização dos bueiros na rua Floriano Peixoto, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0463/18 a 0465/18. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de estudos 

a fim de promover o recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua Marina 

esquina com a rua Frieda,bairro Nova Gerty; que realize estudos a fim de 

promover a instalação de lixeiras em toda a extensão do bairro Fundação; e que 

realize estudos a fim de promover a reinstalação de uma caçamba de lixo, na 

rua Antônio Martorelli, em frente ao número 70 esquina com a rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0468/18 a 0500/18. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização da EME Profª. Alcina Dantas Feijão, localizada na rua Capivari, 

500, bairro Nova Gerty; instalação de novas placas identificando os nomes das 

ruas em todo o Jardim São Caetano; instalação de novas placas identificando 

os nomes das ruas em todo o bairro Olímpico; instalação de novas placas 

identificando os nomes das ruas em todo o bairro Santa Maria; instalação de 

novas placas identificando os nomes das ruas em todo o bairro Prosperidade; 

instalação de novas placas identificando os nomes das ruas em todo o bairro 

Santa Paula; instalação de novas placas identificando os nomes das ruas em 

todo o bairro Santo Antônio; para que seja colocada uma lombofaixa na avenida 

Senador Roberto Simonsen, 1430, bairro Cerâmica; instalação de novas placas 

identificando os nomes das ruas em todo o bairro Oswaldo Cruz; para que seja 

feito o mutirão de vacinação contra a febre amarela em todos os finais de 

semana, em horário comercial durante todo o mês de fevereiro, quando termina 

a campanha; instalação de novas placas identificando os nomes das ruas em 

todo o bairro São José; instalação de novas placas identificando os nomes das 

ruas em todo o bairro Nova Gerty; instalação de novas placas identificando os 

nomes das ruas em todo o bairro Mauá; instalação de novas placas identificando 

os nomes das ruas em todo o bairro Cerâmica; instalação de novas placas 

identificando os nomes das ruas em todo o bairro Cerâmica; instalação de novas 
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placas identificando os nomes das ruas em todo o bairro Fundação; instalação 

de novas placas com a identificação das ruas em todo o bairro Barcelona; o 

recapeamento do asfalto na rua Capivari, bairro Nova Gerty; o recapeamento 

do asfalto na rua Sete de Dezembro, bairro Nova Gerty; a instalação de um 

semáforo entre o cruzamento da rua Engenheiro Rebouças com a rua das 

Mangueiras, 271, bairro Cerâmica; a revitalização da EMI Maria Panarielo 

Leandrini, localizada na rua Sebastião Gomes de Lima, 60, bairro Nova Gerty; 

o recapeamento do asfalto na rua dos Berilos, bairro Prosperidade; o 

recapeamento do asfalto na rua Carmine Perrella, bairro Mauá; o recapeamento 

do asfalto na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Santa 

Maria; repintura das faixas contínuas, de pedestres e guias das calçadas na rua 

Capivari, bairro Nova Gerty; o recapeamento do asfalto na travessa Rio Grande 

do Norte, bairro Nova Gerty; instalação de novas placas identificando os nomes 

das ruas em todo o Centro; repintura das faixas de pedestres na rua Vieira de 

Carvalho, bairro Nova Gerty; o recapeamento do asfalto na rua Lítio, bairro 

Prosperidade; revitalizar a pintura das guias das calçadas rua General Humberto 

de Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria; repintura da faixa de pedestres 

na rua Rosa, bairro Nova Gerty; repintura da faixa de pedestres rua Erna, bairro 

Nova Gerty; e instalação de novas placas identificando os nomes das ruas em 

todo o bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0502/18 a 

0506/18. 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 celebrar convênio com o estado 

de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, visando a transferência de equipamentos de musculação 

destinados à implantação do projeto "Equipamentos de Musculação Adaptados 

para Pessoas com Deficiência", no âmbito do Decreto Estadual nº 59.481/2013; 

dispor sobre a adaptação dos locais de espetáculos, shows, feiras e demais 

eventos públicos para pessoas com deficiência; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação do Disque-Idoso, linha telefônica de três 

algarismos, gratuito, com os principais serviços da cidade de São Caetano do 

Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre cria o "Disque-

Idoso", linha telefônica de três algarismos, gratuito, com os principais serviços 

da cidade de São Caetano do Sul e da outras providências; e que, por meio de 

cartazes ou no site da municipalidade no ícone secretaria de saúde, informe ao 

cidadão sobre a Lei federal nº 10.216/2001 que trata sobre a internação 

voluntária, involuntária e compulsória para dependentes químicos de álcool e 

drogas lícitas e ilícitas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0508/18 a 

0511/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 
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instalação de ventiladores nos corredores e salas de velório e instalação de mais 

bebedouros no velório do Hospital São Caetano; instalação de uma lixeira 

grande na rua Tapajós, na confluência com a rua Nazareth, bairro Barcelona; a 

revitalização do velório do Hospital São Caetano; e a limpeza da bica da rua 

Ivaí, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0512/18 e 

0513/18. 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 realização de feira livre 

noturna, incluindo os condomínios residenciais, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul; e criar a rua do artesanato para comercialização de produtos 

que provem da atividade artesanal e de economia solidária de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0517/18 a 0530/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o 

início das aulas, nas imediações das escolas do bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, rondas escolares, 

tendo em vista o início das aulas, nas imediações das escolas do bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das aulas, nas 

imediações das escolas do bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o 

início das aulas, nas imediações das escolas do bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, rondas 

escolares, tendo em vista o início das aulas, nas imediações das escolas do 

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

notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das aulas, nas 

imediações das escolas do bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o 

início das aulas, nas imediações das escolas do bairro Olímpico; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, rondas escolares, 

tendo em vista o início das aulas, nas imediações das escolas do bairro Boa 

Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, 

rondas escolares, tendo em vista o início das aulas, nas imediações das escolas 

do bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das aulas, nas 

imediações das escolas do bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em 
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vista o início das aulas, nas imediações das escolas do bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, rondas 

escolares, tendo em vista o início das aulas, nas imediações das escolas do 

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

notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das aulas, nas 

imediações das escolas do bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0545/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a realização de estudos visando a poda da copa 

da árvore, localizada na rua da Fortuna, 218, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0546/18 a 0548/18. 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 cria área de segurança escolar no raio de 200 metros a partir dos 

portões da escola pública ou privadas; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a veiculação de um sistema na rede mundial de 

computadores de consulta ao zoneamento do município, na forma que 

especifica; e estudos tendo como objetivo permitir a instalação de lixeiras (tipo 

mini container) nas calçadas, desde que tenham espaço adequado. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0550/18 a 0556/18. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a readequação da placa de identificação de vaga para pessoas 

deficientes na esquina da rua Manoel Coelho com a rua Niterói, Centro; a 

instalação de grades na viela ao lado do Campus II da USCS na rua Santo 

Antônio, 50, Centro; o fechamento com muros no terreno da antiga matarazzo 

na rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; a remoção do veículo de marca 

chevrolet modelo monza, na esquina da rua 1º de Maio com a rua Washington 

Luís, bairro São José; o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Santa 

Catarina, Centro; a reforma do passeio público na avenida Goiás, 677, bairro 

Santo Antônio; e reparo no passeio público na rua Piauí, 590, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0558/18 e 0559/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas na altura do número 975 da rua 

Maranhão, bairro Santa Paula; e instalação de radares de semáforo ou a 

alocação de fiscalização móvel diária às 6h (seis horas da manhã), objetivando 

coibir motoristas que ultrapassam o sinal semafórico vermelho no cruzamento 

entre a avenida Presidente Kennedy e a rua Madeira. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0561/18 a 0569/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de ralo na pista de caminhada/cooper no parque 
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Catarina Scarparo D’Agostini, na rua Serafim Carlos, 414, bairro Oswaldo 

Cruz; para consertar a sarjeta localizada em frente à residência localizada na 

rua Ingá, 368, bairro Oswaldo Cruz; realizar a repintura da faixa de embarque 

e desembarque escolar, em frente à escola externato Santo Antônio na rua 

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

Santa Paula; a poda de árvore, da eizens academia, localizada na rua Maceió, 

489, bairro Barcelona; estudos para a viabilidade de instalação de tachão 

redutor de velocidade na rua Serafim Carlos, altura do número 571, bairro 

Oswaldo Cruz; que sejam realizadas desratização e limpeza dos bueiros 

localizados na rua Biguá, especialmente na proximidade do número 50, bairro 

Santa Maria; estudos para aumentar tempo do farol de pedestre na avenida 

Presidente Kennedy, 2300, bairro Santa Paula; e para que realize a devida 

notificação da empresa ápice arte gráfica, localizada na rua Major Carlos Del 

Prete, 1420, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0571/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das aulas, nas 

imediações das escolas do Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0577/18 e 0578/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de um braço de luz na rua Goitacazes, esquina com rua 

Baraldi, em frente ao banco do Brasil, Centro; e reforma da calçada na alameda 

São Caetano, na calçada da delegacia ( 2º distrito), bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0580/18 e 0581/18. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: providências no sentido de realizar a pintura nos 

muros do CER Victório Dal’Mas - (Clube Santa Maria), localizado na rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1301, bairro Olímpico; e providências no sentido 

de realizar a pintura nos muros do CER Miguel Marcucci - ABREVB, 

localizado na avenida Presidente Kennedy, 2300, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0583/18 a 0588/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalação de um redutor de velocidade 

na avenida Dr. Augusto de Toledo, confluência com rua Antônio Bento, bairro 

Santa Paula; a retirada do triciclo na rua Juruá, 325, bairro Mauá; a conclusão 

do serviço realizado pela prefeitura na rua Nazaret, 1339, bairro Barcelona; a 

reforma da valeta na rua Deputado Emílio Carlos, esquina com rua Pedro 

Alexandrino, bairro Fundação; a limpeza da bica da rua Ceará, bairro 

Fundação; e a remoção de veículos abandonados na rua João Domingos 

Perrella, esquina com rua Dr. Durval Vilalva, bairro Fundação. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 0589/18 e 0590/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de vaga exclusiva para carga e descarga, na rua 

Amazonas, 108, Centro; e instalação de redutor de velocidade (lombada), na 

travessa Ana Maria, 121, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0591/18 a 0593/18. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

ao órgão competente, realizar estudos visando implantar a tarifa social no 

transporte coletivo municipal aos domingos; realizar estudos visando 

disponibilizar gratuitamente repelentes de insetos, com componentes como a 

Icaridina, Deet, IR3535, aos cidadãos cadastrados no sistema municipal de 

saúde pertencentes aos grupos de maior vulnerabilidade, a saber, idosos, 

gestantes e pessoas com doenças crônicas; e realizar estudos visando instalar 

na rede municipal de saúde, postos de coletas de medicamentos vencidos e 

inutilizáveis de uso domésticos, encaminhando-os aos laboratórios para o 

correto descarte. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0595/18 e 0596/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: criar espaços nas 

bibliotecas públicas do município destinado à prestação de serviços culturais e 

de recreação para pessoas cegas e com deficiência visual; e nomear a nova 

escola municipal de ensino infantil localizada entre as ruas Saldanha Marinho, 

Nazaret e a avenida Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula (ao lado do 

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin) com o nome da Professora 

Helley Abreu Batista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0599/18. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a viabilidade de atender a estudantes que residam na região fronteiriça da 

cidade de Santo André com a cidade de São Caetano do Sul, possibilitando-

lhes vagas nas escolas municipais, desde que comprovem moradia através da 

conta de luz e que sejam eleitores da nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0603/18 a 0607/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que realize a manutenção e limpeza da boca de lobo, situada na rua 

Collygni, confluência na rua Ceará, bairro Fundação; que realize a manutenção 

do passeio público na travessa da Fonte, situada entre as rua tomaso thomé e a 

rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Olímpico; que realize o recapeamento 

asfáltico na alameda Conde de Porto Alegre, altura do número 2234, bairro 

Santa Maria; que realize o recapeamento asfáltico na rua Solimões, altura do 

número 181, bairro Santa Maria; e laboriosos estudos objetivando a instalação 

de lombofaixa (faixa de travessia elevada) na avenida Dr. Augusto de Toledo, 

195, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0609/18 a 
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0613/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para 

readequação de vaga de estacionamento de moto para o número 450 da rua 

Conselheiro Lafayette, bairro Santa Paula; estudos para proceder a demarcação 

de faixa de carga e descarga na rua das Pérolas, ao lado do número 62, bairro 

Prosperidade; estudos visando a retirada de um tronco de árvore e replantio de 

outra na alameda Cassaquera, 724, bairro Barcelona; realizar a repintura da 

faixa de embarque e desembarque escolar, em frente à escola externato Santo 

Antônio na rua São Luís, 80, bairro Santa Paula; e que o caminhão da coleta 

seletiva passe para recolher o lixo na rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa 

Maria,. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0615/18. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que envie uma equipe 

de campo para a realização de estudos para a instalação de uma lombofaixa ou 

radar fixo para a contenção de velocidade na rua Nelly Pellegrino, 389, bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0617/18. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando repintura da 

sinalização de solo da faixa amarela de proibido estacionar, e da faixa que 

determina esquina, na rua Marechal Deodoro, altura do número 236, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0618/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando com 

brevidade, execute serviço de tapa buraco na calçada situada à rua Juruá, onde 

está localizado o clube esportivo águias de Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0619/18 e 0620/18. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a mudança da mão de direção, de mão dupla para mão única, da rua 

Bezerra de Menezes, bairro Nova Gerty; e implantar na rede municipal de saúde 

o atendimento médico homeopático, a ser oferecido aos munícipes como 

alternativa e/ou complemento ao tratamento convencional. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0623/18 a 0632/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a possibilidade de enviar engenheiro ambiental para analisar as 

condições da árvore localizada na rua Luís Fiorotti, 397, bairro Olímpico; a 

poda de duas árvores localizadas na rua Martim Francisco, 472, bairro Santa 

Paula; a pintura na EMEI João Barile, localizada na rua Doutor Durval Vilalva, 

125, bairro Fundação; a remoção de 2 veículos abandonados na rua Doutor 

Durval Vilalva, altura do nº 87, bairro Fundação; realizar estudos visando 

exterminar os escorpiões que estão aparecendo pelas residências da rua Romão 

Belchior Peres, bairro Olímpico; a elaboração de estudos visando à revisão 

semafórica a fim de aumentar o tempo da fase de abertura para passagem de 

pedestre do semáforo localizado na rua Oriente, em frente a EMEF 28 de Julho, 
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bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das EMEIs e EMIs do Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no espaço que abriga as torres da Eletropaulo, rua 

Nazaret, em toda sua extensão, bairro Barcelona; para que fiscalize quanto ao 

estacionamento e volume dos rádios dos veículos estacionados nas redondezas 

na parada do açaí, localizada na esquina da rua Solimões, com Conde de Porto 

Alegre, bairro Santa Maria; e instalar placas de proibido estacionar caminhões 

na rua Guaporé, altura dos números, 495/492, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0633/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização urgente de todos os 

pontos de ônibus instalados em nosso município, em especial do ponto 

localizado na rua augusto de toledo, altura do número 957, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0635/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando a criação do programa "Sanca Beach Tennis" para 

as crianças e jovens de nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0450/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

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

Raimundo Maffei, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0462/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas na rua Biguá, rua Guaiamú e 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. 0466/18. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício a 

emppresa petrobrás, visando que seja feita com urgência a poda de grama e 

árvores na rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0467/18. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa sabesp. visando que 

seja feita com urgência uma revitalização no seu entorno e principalmente a 

poda de grama na alameda São Caetano, 2722, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0531/18. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o 

início das aulas, nas imediações das escolas do bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0532/18. Marcel Franco 
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Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o 

início das aulas, nas imediações das escolas do bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0533/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0534/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0535/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0536/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0537/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0538/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0539/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0540/18. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0541/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0542/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0543/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0544/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, tendo em vista o início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0549/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à equipe de taekwondo de São Caetano do Sul, pelas medalhas 

de prata e bronze, no início deste mês, no torneio dos Estados Unidos. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0557/18. César Rogério 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na altura do número 975 

da rua Maranhão, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0560/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo, visando medidas urgentes, para fazer manutenção na escola 

estadual dona idalina Maria sodré, localizada na rua Conselheiro Lafayette, 

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 0573/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente, rondas 

escolares, tendo em vista o início das aulas, nas imediações das escolas do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0600/18. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes de forma 

preventiva em toda a extensão e adjacências das vias: rua Nazaret e Votorantim 

ambas no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0602/18. ECLERSON PIO MIELO E OUTROS. Requerimento 

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

Motors pelo evento realizado na data de hoje, para anunciar investimentos e 

visita às obras de expansão do Complexo Industrial de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0608/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a remoção dos fios pendentes 

na rua Clemente Ferreira, 47, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0621/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

das EMEIs e EMIs localizadas no bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0622/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

do espaço onde localiza-se as torres da Eletropaulo, rua Nazaret, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0634/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à ROTA - Rondas Ostensivas Tobias de 

Aguiar, pela apreensão de criminosos no município no enquadramento por 

tráfico de drogas, em patrulhamento ostensivo realizado na data de ontem. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0454/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor João de Souza 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0514/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 
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nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Rogatto. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0516/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Alceu Duran. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0572/18. Marcel Franco 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Nadja Nadiak. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0579/18. Eclerson Pio Mielo e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Moacir Guirão. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0594/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes e carlos humberto seraphim. Requerimento solicitando 

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

Senhora Nadja Nadiak. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 0636/18. Jander Cavalcanti de Lira e outros. Requerimento solicitando 

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

Senhor José Zuca Saturnino. 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. Faz uso da palavra o Nobre 

Edil Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, 

é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 

1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 2802/17. 

Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

redação do artigo 1º da Lei nº 4.238, de 25 de agosto de 2004 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 II - Processo nº 

3445/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Altera a ementa e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 

4.809, de 19 de outubro de 2009, que ‘Institui a “Campanha Permanente sobre 

Inclusão de Medidas de Prevenção, Conscientização e Combate ao ‘Bullying’ 
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Escolar nas Escolas Públicas de Educação Básica 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. 

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 Vereador Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Item III - Processo nº 4690/17. 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 

‘Junho Verde’ 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 4700/17. Eduardo José Vidoski. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao 

artigo 1º da Lei nº 4.479, de 21 de março de 2007, que ‘Institui a “Semana de 

Valorização da Responsabilidade Social Empresarial”, 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 V - Processo nº 4791/17. Marcel Franco Munhoz. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do parágrafo 

único do artigo 1º da Lei nº 4.797, de 1º de setembro de 2009, que ‘Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 

“Semana de Orientação e Prevenção Contra a Pichação de Bens Públicos ou 

Particulares” 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 Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição. Item VI - Processo nº 2855/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no âmbito 

do Município de São Caetano do Sul, a ‘Campanha de Incentivo à Utilização 

de Fogos de Artifício Silenciosos em Substituição aos Artefatos de Estampido’ 

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

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

Colocado em discussão, o Senhor Presidente da Mesa solicita e o 1ª Secretário 

assume a presidência da Mesa. Em discussão, faz uso da palavra o autor, 

Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo, que logo em seguida reassume a 
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presidência da Mesa. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

Item VII - Processo nº 0371/18. Daniel Fernandes Barbosa. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador 

Daniel Fernandes Barbosa, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 

22 (vinte e dois) dias, no período de 27 de fevereiro a 20 de março de 2018 e 

dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Veredor Anacleto Camapanella Junior. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente solicita que seja feita a 

convocação do respectivo suplente. Para fazer um comunicado relevante, faz 

uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Para declarar voto, faz 

uso da palavra o autor, Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Esgotados os 

motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às 

dezoito horas e vinte e um minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar 

é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores 

Presidente e Primeiro Secretário. ........................................................................ 

 

 

UBIRATAN RIBEIRO DE 

FIGUEIREDO 

PRESIDENTE 

MAURÍCIO FERNANDES DA 

CONCEIÇÃO 

1º SECRETÁRIO 


