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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZ DIAS DO 

MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

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

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio 

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 8ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador 

Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1554/18. Diretoria de Orçamento e 

Finanças. Ofício do Senhor Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando 

as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, 

bem como, o Balancete das Despesas Simplificado com o detalhamento das 

fichas por sub elemento da despesa, e a Demonstração das Variações 

Patrimoniais relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. “À Comissão 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

11.244, de 22/02/18. “Ciente”. Processo nº. 1506/18. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

11.253, de 27/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1507/18. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

11.256, de 29/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1519/18. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Altera a redação dos dispositivos da Lei Municipal nº 

4.620, de 16 de abril de 2008, que dispõe sobre a política municipal de meio 

ambiente, seus objetivos, mecanismos de formulação e aplicação, constitui o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA, e dá outras providências, 

alterada pela Lei Municipal nº 4.878, de 22 de abril de 2010. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1592/18. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a 

contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES, be como a oferecer garantias, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1593/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuições no exercício 
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de 2018, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1594/18. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a permissão para o exercício do comércio 

ambulante nas vias e logradouros públicos do município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1481/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação, composição, competência e 

funcionamento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1514/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

Conscientização sobre a Síndrome de Williams' e dá outras providências.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 1479/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de estudos criteriosos 

visando a possibilidade da implantação de um CEM (Centro de Especialidades 

Médicas) para o servidor municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1480/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a poda de árvores localizadas na avenida Antônio da Fonseca 

Martins, 373, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1485/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando criar o Projeto Paraolímpico nas escolas públicas municipais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1486/18 a 1488/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore da 

rua Espírito Santo, 605, bairro Cerâmica; que seja intensificada a fiscalização 

dos bares na rua Joana Angélica, próximo a USCS, bairro Barcelona; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Joana 

Angélica, altura da USCS, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1490/18 a 1494/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o reparo do canteiro central na avenida Fernando Simonsen, bairro 

São José; que seja instalada a cobertura no ponto de parada de ônibus, 

localizado na avenida Presidente Kennedy, 3320, bairro Boa Vista; a poda da 

copa das árvores na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 232, bairro Olímpico; a 

tapagem de buraco no leito carroçável na rua Arlindo Marchetti, 1018, bairro 

Boa Vista; e a tapagem de buraco no leito carroçável na rua José Salustiano 

Santana, esquina com a avenida Guido Aliberti, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1495/18 a 1497/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: o reforço da pintura de carga e descarga de uso coletivo na 

rua Flórida, 26, bairro Barcelona; a repintura das faixas de pedestre na rua 

Joana Angélica, com alameda Cassaquera, bairro Barcelona; e a elaboração e 

desenvolvimento do programa "Adote Uma Praça", abrangendo o direito à 

concessão à pessoa física e jurídica no âmbito do município de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1502/18 a 1504/18. Daniel 

Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: para que estude a possibilidade de se 

implantar o Fundo Municipal Antidrogas, com o objetivo de atender as 

políticas, programas e ações voltadas às pessoas dependentes de álcool e 

drogas; para que disponibilize faixa especial para idoso na rua Amazonas, em 

especial na altura do nº 291; e para que disponibilize uma faixa de embarque 

e desembarque em frente ao Studio Giselle Danças, situado na rua Pinheiro 

Machado, 34, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1505/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando reparos no passeio público, da rua Manoel Coelho, altura do 

número 854, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1508/18. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reparos 

no passeio público na rua Winston Churchill, 120, Jardim São Caetano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1512/18 e 1513/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: dispor sobre o fornecimento do Vale-

Remédio para usuários de medicamentos que estejam temporariamente em 

falta na rede municipal; e apor foto de crianças desaparecidas no site da 

municipalidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1520/18 a 1522/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização de mutirão da dermatologia; a eliminação de morcegos na avenida 

Antônio da Fonseca Martins, 315, bairro São José; e estudos para eliminação 

de morcegos na rua Padre Mororo, altura do nº 376, bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1524/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

a esta Edilidade, versando sobre institui o programa "Meu Primeiro Emprego" 

no município de São Caetano do Sul para a contratação de iniciantes no 

mercado de trabalho e dá outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1531/18 a 1552/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a realização de estudos e tratativas visando melhorias no 

escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza das bocas de lobo 

das vias, do bairro Jardim São Caetano; a realização de estudos e tratativas 
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visando melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza 

das bocas de lobo das vias, do bairro Mauá; a realização de estudos e tratativas 

visando melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza 

das bocas de lobo das vias, do bairro Nova Gerty; a realização de estudos e 

tratativas visando melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção 

e limpeza das bocas de lobo das vias, do bairro Olímpico; a realização de 

estudos e tratativas visando melhorias no escoamento de água, bem como a 

manutenção e limpeza das bocas de lobo das vias, do bairro Oswaldo Cruz; a 

realização de estudos e tratativas visando melhorias no escoamento de água, 

bem como a manutenção e limpeza das bocas de lobo das vias, do bairro 

Prosperidade; a realização de estudos e tratativas visando melhorias no 

escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza das bocas de lobo 

das vias, do bairro Santa Maria; a realização de estudos e tratativas visando 

melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza das 

bocas de lobo das vias, do bairro Santa Paula; a realização de estudos e 

tratativas visando melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção 

e limpeza das bocas de lobo das vias, do bairro Santo Antônio; a realização de 

estudos e tratativas visando melhorias no escoamento de água, bem como a 

manutenção e limpeza das bocas de lobo das vias, do bairro São José; a 

realização de estudos e tratativas visando melhorias no escoamento de água, 

bem como a manutenção e limpeza das bocas de lobo das vias, do bairro 

Fundação; a realização de estudos e tratativas visando melhorias no 

escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza das bocas de lobo 

das vias, do bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando 

melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza das 

bocas de lobo das vias, do Centro; a realização de estudos e tratativas visando 

melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza das 

bocas de lobo das vias, do bairro Boa Vista; a realização de estudos e tratativas 

visando melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza 

das bocas de lobo das vias, do bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, nas imediações da USCS - Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, Campus Centro; em reiteração a indicação 

anterior, a realização de estudos e tratativas para que na eventualidade da vaga 

de idoso encontrar-se ocupada, que seja permitido o estacionamento do 

condutor portador do cartão de idoso, na vaga mais próxima, sem a obrigação 

do pagamento da Zona Azul, no município; em reiteração a indicação anterior, 

a realização de estudos e tratativas para a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento reservadas para idosos, no município; estudos e tratativas 

visando a criação de vagas de embarque e desembarque em frente a estação 

da CPTM, na cidade, na rua Perrella, bairro Fundação; a realização de estudos 
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e tratativas visando a criação de mais vagas de estacionamento reservadas para 

idosos, em especial em frente as Unidades Básicas de Saúde da cidade; em 

reiteração a indicação 3749/2017, a realização de estudos e tratativas para que 

seja instituído o "Plano Municipal de Combate ao Cometimento de Danos e 

Degradação do Meio Ambiente, Visual Urbano, Paisagístico e Ecológico, no 

âmbito do município de São Caetano do sul"; e a realização de estudos e 

tratativas visando a implantação de atendimento de prevenção e tratamento ao 

tabagismo em toda as Unidade Básica de Saúde do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1558/18. Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a sinalização do solo da 

rua Tapajós, deslocando o eixo central da pista do lado direito para quem vem 

da avenida Presidente Kennedy sentido rua Taipas e se necessário até a 

avenida Goiás. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1559/18 a 1562/18. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja realizado o 

recapeamento asfáltico na avenida Paraíso, 720, bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, bairro Olímpico; que seja realizada a 

poda da raiz de uma árvore na rua Rio Grande do Sul, 390, Centro; e que seja 

efetuada a tapagem de buraco no leito carroçável na avenida Paranapanema, 

204, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1563/18 a 

1565/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: laboriosos estudos, 

visando readequar, com o intuito de oferecer vagas de estacionamento, a área 

frontal da UBS "Dr. Ivanhoé Esposito", localizada na rua Flórida, 295, bairro 

Barcelona; laboriosos estudos objetivando a instalação de um semáforo, na 

confluência das ruas Iguassu e Marlene, bairro Nova Gerty; e que realize a 

repintura da faixa de travessia de pedestres, localizada na rua Iguassu, 

próxima ao cruzamento com a rua Marlene, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1566/18 a 1572/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para instalação de placa de proibido estacionar com 

os dizeres “exceto para fins religiosos sábado e domingo das 19h00 às 22:00” 

na avenida Prosperidade, 227, bairro Prosperidade; estudos para implantação 

de faixas, com frase educativa, explicando que a prática de jogar lixo e 

entulho, em vias e terrenos públicos, acarreta doenças e degradação ao meio 

ambiente nas principais ruas e avenidas do município; a poda da copa de 

árvore na avenida Prosperidade, 227, bairro Prosperidade; retirar a árvore e 

que seja substituída por outra árvore de pequeno porte localizada rua Rio 

Grande do Sul, 445, centro; vistoria técnica e dedetização com urgência, 
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infestação de escorpiões na residência na rua Baraldi, 829, Centro; a poda da 

copa de árvore na rua dos Cristais, altura do número 168, bairro Prosperidade; 

e estudos para plantio de árvores na rua dos Cristais, altura do número 168, 

bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1576/18 e 

1577/18. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

semáforo para pedestres na avenida Presidente Kennedy, capela Santa Rita de 

Cássia, bairro Santa Paula; e a instalação de iluminação pública na faixa de 

pedestre na rua Aquidaban, Carrefour, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1580/18 a 1587/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: realizar estudos sobre a viabilidade de substituir o local da grade 

localizada nas dependências do CECAPE, rua Tapajós, 300, bairro Barcelona; 

fiscalizar o estacionamento de caminhões em condições irregulares, na 

alameda Cassaquera, próximo ao nº 575, bairro Barcelona; a implantação de 

estacionamento rotativo na alameda Cassaquera, no quarteirão compreendido 

nas proximidades ao nº 575, bairro Barcelona; 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, bairro Barcelona; 

verificar a possibilidade de incluir aulas de natação nos centros da terceira 

idade e clubes municipais, para pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência; realizar estudos no sentido de realizar manutenção em todo o 

calçamento das ruas do bairro Barcelona; realizar vistoria e poda nas árvores 

localizadas em toda a extensão das ruas do bairro Barcelona; e à instalação de 

semáforo no cruzamento da rua Flórida, com a rua Votorantim, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1589/18 a 1591/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas na rua Joana Angélica, principalmente nas proximidades da 

COOP, bairro Barcelona; estudos sobre a possibilidade da instalação de 

redutor de velocidade na rua Nazaret, com a rua Capeberibe, bairro Barcelona; 

e realizar estudos visando imediatas providências na questão da revitalização 

e manutenção geral do clube ABREV localizado no bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1482/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à sociedade americana, que há oitenta e nove anos, deu ao 

mundo um dos mais influentes e exemplar cidadão o pastor, teólogo, filósofo 

e ativista norte-americano Martin Luther King, que infelizmente, há cinquenta 

anos (04/04/1968) foi assassinado. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 1484/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a mui digna doutora Regina Maura Zetone Grespan, 

Secretária Municipal De Saúde de São Caetano do Sul, extensivo a toda 

equipe da Secretaria Municipal de Saúde, por implantar em São Caetano do 

Sul o "Programa Endoscopia e Cirurgia Bariátrica", aumentando em muito a 

qualidade dos serviços de saúde pública na cidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1489/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Joana Angélica, altura da USCS, 

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

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

nº. 1499/18. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando uma melhor 

organização dos cabos e fios nos postes do município. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1500/18. Daniel Fernandes Barbosa. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando para que realize uma melhor organização dos cabos e fios nos postes 

do município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1501/18. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Net Serviços de Comunicação S/A, visando uma melhor 

organização dos cabos e fios nos postes do município. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1509/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicleta nas imediações da Pizzaria 

Giovanna, na alameda São Caetano, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1510/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando se conveniar com a municipalidade de São 

Caetano do Sul, instalando um posto de entrega de resíduos recicláveis na 

cidade, tendo como objetivo a concretização do projeto de abatimento dos 

créditos na tarifa de consumo de energia elétrica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1515/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações à paratleta Bruna Alexandre por ter se sagrado vencedora da 

categoria "Absoluto A" da Copa Brasil Sul-Sudeste de Tênis de Mesa, 

realizada em Concórdia (SC), entre os dias 29/03 e 01/04 do corrente ano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1516/18. 

Marcos Sergio Goncalves Fontes e Eduardo Jose Vidoski. Requerimento 

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

de Taekwondo de São Caetano do Sul, que no dia 25 de março de 2018, sob 

o comando do treinador Clayton Santos, encerrou sua participação no circuito 

europeu (Espanha Open, Ucrânia Open e Holanda Open), trazendo oito 

medalhas para o Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1523/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

e Faculdade de Tecnologia SENAI Armando de Arruda Pereira, por iniciar no 

dia 09 de abril de 2018 a "Semana Inova Indústria". Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1525/18. Jander Cavalcanti de Lira 

e Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Fábio Palácio, Engenheiro 

Civil, Advogado e ex-Secretário-Executivo do Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC, pela busca incessante de aumento no resultados e redução de 

despesas. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Edison 

Roberto Parra, que pede vista do processo por 1 (uma) Sessão. Dando 

continuidade à discussão, fazem uso da palavra os vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira, Anacleto Campanella Junior e Cesar Rogério Oliva. 

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido vistas do processo por 1 

(uma) Sessão”. Processo nº. 1526/18. Eduardo Jose Vidoski e outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Sonda Supermercados, em razão da inauguração de sua 

primeira loja em nossa querida 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. 1527/18. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Liga Sancaetanense de Futebol de Salão, em razão dos 37 

anos de fundação, completados no dia 10 de abril. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1528/18. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Fundação das Artes de São Caetano do Sul - FASCS, em 
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razão da comemoração de seu 50º aniversário. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1529/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, nas imediações da USCS - Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, Campus Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1530/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

a realização de campanha de prevenção e tratamento do tabagismo na região, 

em especial no município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1555/18. 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 da rua Manoel Coelho, principalmente nos faróis, Centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1556/18. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao SAESA - Sistema de Água, Esgoto e 

Saneamento Ambiental, pela promoção de captação de árvores e treinamento 

sobre "árvores urbanas", realizada nos dias 3 e 4 de abril com os servidores da 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e da Defesa Civil, para a 

avaliação de risco de queda sobre conservação, poda, controle de pragas e 

prevenção das árvores. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1557/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

Municipal de Ensino Fundamental Sylvio Romero, pela conquista do 1º lugar 

no ranking estadual de escolas participantes da 4º edição do Campeonato 

Arkos de Incentivo à Leitura, em 2017. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1574/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à EMEF Sylvio Romero, por ter conquistado o 1º lugar no 

ranking paulista de escolas públicas e particulares na 4ª edição do campeonato 

Arkos de Incentivo à Leitura, competição 100% online de perguntas e 

respostas sobre livros de literatura infanto-juvenil. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1575/18. Ricardo Andrejuk. 



 

 

hae  10 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa SABESP - Central, 

visando a análise e poda da árvore localizada na esquina dentro do terreno da 

SABESP, na rua Bertolino da Cunha, 15, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1578/18. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Jonas Donizette Ferreira, Prefeito 

municipal de Campinas, como Presidente Estadual do PSB - Partido Socialista 

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

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

1579/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Márcio 

França, pela posse como Governador do Estado de São Paulo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1588/18. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas na rua Joana Angélica, principalmente nas proximidades da 

COOP, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1573/18. Vereadores. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, solicitando informações sobre os 

fatos narrados no requerimento anexo, subscrito pelo advogado e ex-Vereador 

nesta Casa de Leis, Adauto Osvaldo Reggiani. Colocado em discussão, fazem 

uso da palavra os Vereadores Edison Roberto Parra e Jander Cavalcanti de 

Lira. O Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede vista do processo por 1 

(uma) Sessão. Colocado em votação, fica “Rejeitado o pedido vistas do 

processo por 1 (uma) Sessão. Colocado em votação, o Requerimento de 

Informação fica “Aprovado, com votos contrários dos vereadores Cesar 

Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Sidnei Bezerra da Silva e 

Ubiratam Ribeiro Figueiredo”. Para declarar o voto, faz uso da palavra o 

vereador Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 1511/18. Marcos Sergio 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Winnie Madikizela-

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em virtude do voto 

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 
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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 

3087/17. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.913, de 30 de junho de 

2000 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 1146/15. Edison Roberto Parra. 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 

Sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)’.”. Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. 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 3713/17. Edison Roberto 

Parra. 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 Prevenção e de Combate ao Edema Macular Diabético’ e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Para fazer um comunicado 

relevante, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado 

em discussão, o autor, Vereador Edison Roberto Parra, pede o arquivamento 

do Projeto de Lei. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do Projeto de 

Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item IV - Processo nº 4607/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade às agências bancárias estabelecidas no 

Município de São Caetano do Sul, de afixarem informativos em suas 

dependências, informando que possuem empregados habilitados na 

Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS.”. 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 4697/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o controle da 

qualidade do ar, no raio de 1 (um) quilômetro, pelas empresas que armazenam 

gases nocivos à saúde pública e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, pede o 
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arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, o pedido de arquivamento 

do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Esgotados os motivos 

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

horas e cinquenta e dois minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é 

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

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

 

 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

 

MAURÍCIO FERNANDES DA 

CONCEIÇÃO 

1º SECRETÁRIO 


