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ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e três 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 02ª Sessão Ordinária é 

“Aprovada”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido 

aprovada na 02ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução concedendo a licença 

requerida à Mesa pelo nobre Vereador Daniel Fernandes Barbosa e convocado, 

nos termos do §4, do Art. 74, do Regimento Interno, estando presente, nesta 

sessão, o Sr. Cristiano de Freitas Gomes, 2º Suplente da coligação “Muda São 

Caetano” (PSDB/PSDC/PSD).  Presidente solicita e os Vereadores Eduardo José 

Vidoski e Carlos Humberto Seraphim acompanham o Sr. Cristiano de Freitas 

Gomes até o plenário, para assumir a Tribuna, a fim de prestar o compromisso, 

tendo já apresentado à Mesa o diploma, bem como a Declaração de Bens. Após 

proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente convida o empossado Edil 

Cristiano de Freitas Gomes, para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz 

exercício da vereança, durante o período de afastamento do vereador titular, o Sr. 

Daniel Fernandes Barbosa. Faz uso da palavra o Cristiano de Freitas Gomes. Ao 

término, o Presidente solicita e os Vereadores Eduardo José Vidoski e Carlos 

Humberto Seraphim acompanham o Edil Cristiano de Freitas Gomes à sua mesa. 

A seguir, o Sr. Presidente passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 0680/18. Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo. 

Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando o Parecer 

Prévio das Contas da Prefeitura Municipal Relativas ao Exercício de 2015. “À 

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

Vereadores.”. Processo nº. 0419/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.240, de 09/02/18. 

“Ciente”. Processo nº. 0651/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.241, de 09/02/18. “Ciente”. 

Processo nº. 0684/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.242, de 09/02/18. “Ciente”. Processo nº. 
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0778/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a 

conceder bolsa de estudos aos alunos da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul - USCS e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0779/18. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos para alunos 

dos cursos de graduação oferecidos pelo Centro Universitário do Instituto Mauá 

de Tecnologia - IMT - campus São Caetano do Sul, que compõe o programa Viver 

Melhor - Educação, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0646/18. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o estímulo para dar publicidade dos locais 

onde estão instalados os Ecopontos do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0647/18. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Acrescenta o inciso XI e os §§ 1º, 2º e 3º ao artigo 14 da Lei 4.992, de 20 de abril 

de 2011, que institui o Plano de Arborização Urbana do Município de S.C.Sul e 

dá outras providências - plantio de árvores nos passeios e áreas públicas e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0653/18. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Institui o 'Projeto Câmera Cidadã - Sistema Complementar do 

Videomonitoramento de Imagens', 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. 0654/18. 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 Protagonismo Infanto-

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0655/18. 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 da Atenção à Dislexia' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0683/18. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com transtorno espectro 

autista e seus respectivos acompanhantes nos estabelecimentos públicos e 

privados do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

0637/18 a 0644/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de 

árvore na altura do número 873/875 da rua Piauí, bairro Santo Antônio; a garantia 

de acomodação e refeições aos acompanhantes de internados na rede pública 

municipal de saúde no município; ampliar da divulgação de avisos de 

desembarque fora do ponto de parada obrigatória do transporte coletivo no 
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município; a proibição do estacionamento do lado direito na rua Iguassú, bairro 

Nova Gerty, com a pintura da faixa amarela contínua deste lado da via, bem como 

a instalação de placas de alerta da restrição, e/ou efetivas providências de acordo 

com a melhor técnica; a instalação de suportes ou prateleiras destinadas a 

acomodação de bolsas e mochilas nos consultórios do Centro Odontológico e 

outros do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

rua Iguassú, arredores no bairro Nova Gerty; a fiscalização do uso indevido do 

passeio público por carroça em frente ao numeral 277 da rua Iguassú, bairro Nova 

Gerty; e a remoção de lixeira instalada entre poste de energia elétrica e muro de 

imóvel na rua Iguassu, 111, bairro Nova Gerty, que está impedindo 

completamente o trânsito de pedestres no passeio público. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0649/18 e 0650/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a troca da lâmpada no poste de iluminação pública rua Martim 

francisco, 206, em frente a EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, bairro 

Santa Paula; e trocar a lâmpada do poste de iluminação pública localizado na rua 

Flórida, 557, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0656/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a repavimentação asfáltica na rua Floriano Peixoto com atenção especial ao trecho 

compreendido entre as ruas Martim Francisco e rua Wenceslau Brás, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0657/18. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma base fixa 

da Polícia Militar na praça Prefeito Luiz Olinto Tortorello, ao lado da Câmara 

Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0658/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a troca da lâmpada 

do poste de iluminação pública localizado na rua Marechal Deodoro, 400, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0659/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, com ênfase ao combate 

de crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Jardim São Caetano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0663/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a reforma e manutenção dos pontos de ônibus da 

avenida Goiás. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0664/18. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização e 

limpeza da praça Di Thiene, na avenida Goiás, rua Oswaldo Cruz - Centro Digital, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0665/18 a 0669/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de 

árvore na rua Pelegrino Bernardo, 592, bairro Olímpico; a ampliação da abertura 

da pista de skate aos finais de semana na rua Serafim Constantino, Centro; a 
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remoção de veículos abandonados na rua Rio Branco, 319, bairro Fundação; a 

reforma e revitalização da pista de skate na rua Serafim Constantino, Centro; e 

uma força tarefa para juntos, resolver os problemas enfrentados por moradores do 

prédio residencial na rua Heloísa Pamplona, 511, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0670/18 a 0674/18. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que realize uma reforma na EMI Ângela Massei, com sede na 

rua Nestor Moreira, 360 - Cerâmica; para que providencie ações contínuas 

voltadas para a segurança dos transeuntes e moradores do bairro Barcelona, 

intensificando a ação após às 18 horas, principalmente nas proximidades das 

divisas com Santo André, citando-se como exemplo a rua Nazaret, a rua Guaiamú, 

a USCS, dentre outras; que estude a possibilidade de se revitalizar o centro 

comercial do município (rua Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dentre outras); 

que estude a possibilidade de se modificar a Lei de Zoneamento para viabilizar, 

nos arredores do hospital São Luiz instalado na vila São José, a construção de 

prédios com mais de 03 (três) andares, acarretando um melhor aproveitamento da 

área, o que trará novos investimentos ao município; e para que estude a 

possibilidade de se criar o Cartão Vaga Livre para que os moradores de área de 

Zona Azul possam estacionar em frente as suas casas sem qualquer ônus. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0676/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de estudos visando a poda 

da árvore, na rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0677/18 e 0678/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a implantação de lombofaixa (lombada elevada) na rua 

Manoel Coelho, paralelo à rua Niterói, defronte ao Shopping São Caetano; e o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a isenção da licença de 

artesanato para maiores de sessenta e cinco anos em todas as feiras de artesanato 

fixas do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0682/18. Sidnei Bezerra 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando incluir no programa 

Auxílio Uniforme mantido pela prefeitura, os docentes da Rede Municipal de 

Educação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0686/18. Jander Cavalcanti de 

Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre para conceder o abono aos profissionais da 

Educação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0689/18. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a colocação de 

bancos na praça localizado em frente ao hospital Márcia Braido, na rua Luís 

Louzã, 93, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0691/18 a 

0694/18. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização 
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de todas as demarcações de solo, tais como faixa amarela e pedestres, a instalação 

de placas de proibido estacionar onde se fizer necessário, mudança do eixo das 

vias para pista única no sentido do tráfego no entorno da escola SEMEF e da 

empresa AFA Plásticos, e adjacências, inclusive no trecho que compreende o 

início da rua Rio de Janeiro até a rua Amazonas; a reforma do toboágua da piscina 

do CER Luiz Baraldi, clube GISELA, rua Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista; 

viabilizar mão única de direção na rua Aparecida, no sentido da avenida 

Presidente Kennedy para a rua Visconde de Inhaúma, bairro Boa Vista; e a 

instalação de tachões no espaço "proibido estacionar" e placa de sinalização na 

esquina da rua Rio de Janeiro com a rua Amazonas de fronte a rotisserie, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0696/18 e 0697/18. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a manutenção do passeio público na rua Pelegrino 

Bernardo, em toda a extensão do lado impar, entre as ruas Ângelo Lodi e a 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Olímpico; e a manutenção do bueiro, 

localizado na rua Castro Alves, esquina com a rua Amazonas, bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0698/18 a 0703/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: plantar quatro árvores no canteiro central da 

avenida Goiás, altura do número 981, bairro Santa Paula; plantar dez árvores no 

canteiro central da avenida Goiás, entre a avenida Doutor Augusto de Toledo com 

a rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; a poda da copa de árvore na rua Biguá, 

42, bairro Santa Maria; a poda da copa de árvore na rua Conselheiro Lafayette, 

numeros 309 e 318, bairro Santa Paula; a poda da copa de árvore na rua 

Votorantim, numeros 230, 256,295,300, bairro Barcelona; e a reforma no passeio 

público (calçada) na rua Rio Grande do Sul, 325, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0704/18 a 0712/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: à 

possibilidade de realizar revitalização e a pavimentação da pista de caminhada 

localizada entre a rua Nazaret, rua Capeberibe e rua Tapájos, bairro Barcelona; a 

manutenção geral da iluminação na alameda Cassaquera, principalmente na altura 

do nº 1074 , bairro Barcelona; a elaboração de estudos visando à possibilidade de 

realizar a limpeza e a revitalização da praça localizada ao lado da EPSGD Dona 

Idalina Costa Sodré, bairro Barcelona; estudos sobre a possibilidade da instalação 

de lombada no cruzamento da rua Nazaret, com a rua Votorantim, bairro 

Barcelona; a imediata remoção de um caminhão abandonado na rua Ribeirão 

Preto, altura do nº 570, bairro Olímpico; implantar placas de marcação de 

distância percorrida, nas áreas destinadas a prática de caminhadas nos parques da 

cidade; promover a revitalização e limpeza do Espaço Verde Chico Mendes, 

bairro Cerâmica; verificar a possibilidade da manutenção na grama do local 
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destinado para recreação dos pets nas dependências do parque Catarina Scarpano 

D’Agostini "Chiquinho", localizado na rua Serafim Carlos, 414, bairro Oswaldo 

Cruz; e realizar força tarefa, que englobe as secretarias de serviços urbanos e meio 

ambiente, a fim de realizar reforma e revitalização das praças e áreas de lazer 

existentes no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0713/18 a 

0716/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação de 

ferramenta virtual para apresentação de defesas e acompanhamento de recursos 

de competência municipal; isentar o idoso da taxa de renovação concernente a 

renovação do cartão de estacionamento; para determinar celeridade na entrega da 

segunda via do cartão de estacionamento para idosos e ou pessoas com deficiência 

quando da renovação; e a implantação do projeto denominado Geladeira Literária. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0740/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

esta Edilidade, versando sobre substituir a frota de veículos por serviço de táxis 

via aplicativo, respeitado o certame licitatório. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0757/18 a 0774/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a adequação 

do tempo do semáforo localizado no cruzamento na avenida Goiás com a rua 

Joana Angélica, bairro Barcelona; a melhoria da sinalização de trânsito no 

cruzamento entre a rua Amazonas e a rua Lourdes, no bairro Oswaldo Cruz, a 

critério da melhor técnica elegida em estudo específico, bem como a criteriosa 

análise acerca da instalação de faixas de pedestres (elevadas ou não) atravessando 

a segunda via mencionada, em eventual substituição à lombada anteriormente 

indicada para o local; a demarcação de vaga de carga e descarga na rua Visconde 

de Inhaúma, 1184, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas a adequação do horário do efetivo na Guarda Civil Municipal - 

GCM na praça da Figueira na rua Visconde de Inhaúma, 1184, bairro Oswaldo 

Cruz; a instalação de uma rotatória no cruzamento das ruas Justino Paixão com a 

avenida Papa João XXIII, Jardim São Caetano; a instalação de um semáforo no 

cruzamento entra as ruas Lourdes e rua Amazonas, bairro Oswaldo Cruz; 

fiscalização na casa de shows Santo Graaal na rua Antônio Dafre, bairro 

Barcelona; a instalação de semáforo no cruzamento das ruas Iguassu e Marlene, 

bairro Nova Gerty; um ajuste no semáforo localizado no cruzamento entre as ruas 

José Paolone e João Pessoa,centro; a reforma em caráter de urgência do passeio 

público na rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica; a regulamentação das 

academias de crossfit em toda cidade; a reforma e modernização do túnel que liga 

o bairro Fundação ao Centro; a mudança para via de mão única a alameda Conde 

de Porto Alegre, bairro Santa Maria; a reforma das piscinas no Conjunto Aquático 

Leonardo Sperate na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; a abertura de 
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um Restaurante Popular - Bom Prato, nas proximidades da estação da CPTM no 

bairro Fundação; acrescentar na grade curricular dos alunos do ensino 

fundamental atividades esportivas fora do horário escolar; a implantação de uma 

base da Guarda Civil Municipal na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; e a ligação 

de ponto de internet na UBS Darcy Vargas na rua General Estilac Leal, 58, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0775/18 e 0776/18. Edison Roberto 

Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que a cidade de São Caetano do Sul, solicite junto 

a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação, a inscrição de nossa cidade para obter uma Escola de Técnicas de 

Economia Criativa - ETECRI; e que a cidade de São Caetano do Sul, solicite junto 

a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação, a inscrição de nossa cidade à nova plataforma digital da SDECTI. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0777/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que se realize a manutenção da tampa do 

bueiro, localizado na rua Boa Vista, altura do número 193, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0645/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

rua Iguassu e arredores, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0660/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, com ênfase ao combate de crimes de furto e roubo, nas imediações 

do bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0662/18. Ricardo Andrejuk. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando com urgência, avaliação e 

conserto no poste da praça em frente a caixa de telecomunicações que está com 

forte zumbido. alameda São Caetano, em frente ao número 1702, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0679/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, visando solicitar às 

operadoras de TV por assinatura, disponibilizarem, gratuitamente, sua 

programação as entidades assistenciais, de caráter filantrópico reconhecidas de 

utilidade pública federal, estadual ou municipal desde que ativadas na cidade de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0681/18. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à Associação Comercial e Industrial de 
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São Caetano do Sul - ACISCS, pelos 80 anos de fundação. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0685/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, 

visando a disponibilização de equipamento de ressonância magnética para a rede 

pública de saúde do 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. 0687/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito e à Secretaria de Educação do município de São 

Caetano do Sul, pelo início do ano letivo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0695/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

Taekwondo "AD São Caetano Two Brothers Team", de São Caetano do Sul, pela 

conquista das vagas de dez titulares, quatro reservas, além dos técnicos, na seleção 

brasileira de Taekwondo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 0717/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

Ribeirão Preto, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0718/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas em toda extensão da rua Carlos Gomes, bairro Olímpico. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0719/18. César Rogério Oliva. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Ministro Laudo 

Ferreira de Camargo, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0720/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Filismina Horta Mello, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0721/18. César 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Dr. Manoel de Abreu, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 0722/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Dr. Gastão Vidigal, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0723/18. César 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da 

travessa Bernardino Borges, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0724/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

auxílio de motocicletas em toda extensão da travessa da Fonte, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0725/18. César Rogério 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Tomaso 

Tomé, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0726/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da travessa Radium, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0727/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

auxílio de motocicletas em toda extensão da rua São Pedro, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0728/18. César Rogério 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Ângelo 

Aladino Grecchi, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0729/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas em toda extensão da rua Sabino Leandrini, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0730/18. César Rogério 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Professor 

Professor Professor Antônio de Queirós Filho, bairro Olímpico. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0731/18. César Rogério Oliva. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Rio Claro, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0732/18. César 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Luís Veronezzi, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0733/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas em toda extensão da rua Campinas, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0734/18. César Rogério Oliva. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Itápolis, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0735/18. César 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Sorocaba, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 0736/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

toda extensão da rua das Bandeiras, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0737/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Piracicaba, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0738/18. César Rogério 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da travessa 

Panati, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0739/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Paraná, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0741/18. César Rogério Oliva. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com 

auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Modesto Castelotti, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0742/18. César 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

Ribeiro de Barros, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0743/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas em toda extensão da rua Rubi, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0744/18. César Rogério Oliva. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Pindorama, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0745/18. César 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

São Bento, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0746/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas em toda extensão da rua Bom Pastor, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0747/18. César Rogério Oliva. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Francesco de 

Martini, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 0748/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

toda extensão da rua Pirajú, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0749/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Luís Fiorotti, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0750/18. César Rogério 

Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 
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rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Nove de 

Julho, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0751/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Maranguá, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0752/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

auxílio de motocicletas em toda extensão na rua Panati, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0753/18. César Rogério 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Rio de Janeiro, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0754/18. César 

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

visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

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

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

Processo nº. 0755/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas em toda extensão da rua Julieta Soares, bairro Olímpico. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0756/18. César Rogério Oliva. 

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

ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Luís Louzã, 

bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0688/18. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Antonio Codogno. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0690/18. Edison Roberto 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Pastor Billy Graham. 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 os 
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Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior e Edison Roberto Parra. O Presidente 

solicita e o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a presidência da Mesa, 

que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da 

palavra os Nobres Edil Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a 

Presidência da Mesa. 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 2855/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 2ª 

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, ninguém 

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

“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra 

o autor, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Item II - Processo nº 3390/17. 

Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

ementa, o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 4.280, de 16 de 

março de 2005, que ‘Dispõe sobre veículo adaptado para transporte de pessoas 

deficientes e portadoras de necessidades especiais, residentes em 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”. Item III - Processo nº 4288/17. 

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, a ‘Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia 

Diabética’ 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”. IV - Processo nº 4742/17. Eduardo 

José Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da 

ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.954, de 26 de novembro de 2010, que ‘Institui 

no Município de São Caetano do Sul, a “Semana Municipal de Ciência e 

Tecnologia” 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 

5112/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do 
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Projeto de Lei que “Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 

3.870, de 2 de março de 2000, que institui a ‘Semana da Família’ no município, a 

ser comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de agosto 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 VI - Processo nº 0332/18. Mesa Diretora. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Regulamenta a 

realização das audiências públicas de que tratam o § 4º do artigo 149 e os artigos 

158-A, 168-A, 178-A, 189-A e 201-A da Lei Orgânica 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”. “Publique-se.” Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e 

trinta e três 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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