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ATA DA 11ª 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 QUATRO 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro 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 

10ª Sessão Ordinária, da 3ª e 4º Sessões Extraordinárias 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. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.254, de 27/03/18. “Ciente”. 

Processo nº. 1836/18. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui 

a campanha 'Doe um Microcomputador' para as instituições da rede de ensino 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1903/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei 

que "Institui o 'Dia do Escoteiro' no âmbito do município de São Caetano do 

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

Processos nºs. 1791/18 a 1798/18. Francisco de Macedo Bento. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de uma cobertura e bancos de assento no ponto de 

ônibus localizado na rua Major Carlos Del Prete, 241, Centro; poda de árvore 

na alameda São Caetano, em frente ao número 1021, bairro Santa Paula; 

recapeamento asfáltico de toda a extensão da rua Guarda Marinha Greenhalch, 

bairro Santa Maria; repintura das guias das calçadas por toda a extensão da 

rua Arari, bairro Santa Maria; revitalização da praça das Andorinhas, bairro 

Santa Maria; recapeamento asfáltico por toda a extensão da rua nossa Senhora 

da Aparecida, bairro Barcelona; recapeamento asfáltico por toda a extensão 

da rua São Carlos, bairro Santa Paula; e o recapeamento para eliminar o 

buraco na rua Marechal Deodoro, 258, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1804/18 a 1810/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos visando a substituição das lâmpadas queimadas na 

quadra do clube Santa Maria, na rua Pelegrino Bernardo, 1301, bairro 
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Olímpico; sanar a falta de livros didáticos em algumas escolas públicas no 

município de São Caetano do Sul; a reforma do telhado da quadra 

poliesportiva da EMEF - escola municipal do ensino fundamental 28 de Julho, 

na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; acessibilidade em eventos culturais em 

nosso município; a retirada do gradil no entorno da praça, localizada entre as 

ruas Lemos Monteiro e Panati, bairro Olímpico; a instalação de um semáforo 

no cruzamento entre as ruas Amazonas e rua Bom Pastor, bairro Oswaldo 

Cruz; e a criação de um Código de Obras Municipal, com auxílio da 

Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1812/18 a 1816/18. Ricardo Andrejuk. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a reforma do passeio na rua Juruá, 4, Clube Águias, bairro Mauá; 

a reforma do passeio na rua Pedro José Lorenzini, 222, Centro; a reforma do 

passeio na rua Major Carlos Del Prete, 1243, bairro Santo Antônio; a reforma 

do passeio na rua São Paulo, 391, bairro Cerâmica; e a poda de árvore na rua 

Pedro José Lorenzini, 39, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1817/18 a 1819/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a criação do projeto calçadas verdes, permeáveis e acessíveis; a 

reiteração da indicação de nº 786, de 05 de maio de 1997; e o recapeamento 

asfáltico total no trecho compreendido na rua Ivaí, entre a alameda São 

Caetano e rua Silvia, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1821/18. Edison Roberto Parra e outros. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando criar meios de utilizar a contribuição que seria 

repassada ao consórcio intermunicipal do Grande ABC, no valor de r$ 

1.203.990,12 (um milhão, duzentos e três mil, novecentos e noventa reais e 

doze centavos), em recursos para programas sociais e investimentos na área 

da Saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1823/18 e 1824/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Conselheiro Lafayette, 

arredores e em todo, bairro Barcelona; e a poda de árvores na rua Conselheiro 

Lafayette, em toda sua extensão, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1829/18 a 1833/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de envelopes para a devolução de exames aos pacientes em todas 

as Unidades Básicas de Saúde - UBS na cidade de São Caetano do Sul; a 

revisão e manutenção dos extintores de todas as escolas públicas, EMI's e 

EMEI's de São Caetano do Sul; a realização de um chamamento público para 

bancos interessados em fazerem financiamento para pagamentos de tributos 
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como ISS - Imposto Sobre Serviços e ITBI - imposto sobre a transmissão de 

bens imóveis na cidade de São Caetano do sul; a reforma e readequação da 

praça já existente, com a instalação de aparelhos de ginástica para crianças e 

idosos e um espaço pet, na BLVD São Caetano, bairro Cerâmica; e as 

providências necessárias para que o centro digital passe a oferecer curso de 

impressão 3D para munícipes da cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1834/18 e 1835/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e revitalização da EMEI 1º 

de Maio localizada na rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; e 

estudos criteriosos para instalação de um redutor de velocidade ou retorno de 

mão única na rua Vanda, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1837/18 a 1840/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

para que sejam realizados estudos e tratativas para a instalação de lixeiras para 

a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, na avenida Conde Francisco 

Matarazzo, em especial, no trecho do calçadão, antiga rua 24 horas, bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Luísa Garbelotto 

Cavasani, Centro; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente aos domingos, nas imediações da avenida Presidente Kennedy, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1844/18 a 1847/18. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Porto Calvo, notadamente 

no trecho que compreende a rua Maria de campos e rua Silvia, especialmente 

no período vespertino e noturno; que realize a manutenção do semáforo, 

localizado na rua José Benedetti, esquina com a rua São Paulo, bairro Santo 

Antônio; a realização de recapeamento asfáltico na rua Engenheiro Cajado de 

Lemos, altura do número 265, bairro Cerâmica; e que realize a manutenção 

do bueiro, localizado na avenida Goiás, altura do número 571, próximo ao 

canteiro central , bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1851/18 a 1854/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

reparo de duas tampas de bueiro, da guia e da sarjeta na rua Amazonas, 853, 

Centro; o reparo da calçada na rua Manoel Coelho, 692, bairro Santo Antônio; 

o reparo de um tampão, tecnicamente conhecido como "ponte de visita", 

localizado na rua Amazonas, 872, Centro; e que seja realizada a poda da copa 

de uma árvore na rua Rádio, 196, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº. 1859/18. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando demarcação de solo com os dizeres 

"proibido estacionar", na rua Dionísio Mercado, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1861/18 a 1865/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: plantio de 02 árvores na rua Coronel Camisão, 

142, bairro Oswaldo Cruz; a implantação de placas com os dizeres: "Atenção 

seja um bom cidadão, recolha os dejetos de seu cão.", nas praças e logradouros 

municipais, no âmbito do nosso município; rebaixamento da guia no comercio 

da rua Boa Vista, 71, bairro Boa Vista; a manutenção da tampa de bueiro 

localizado na rua Domingos Graciute Neto, 231, bairro Santa Maria; e a 

instalação de lixeiras para recolhimento de dejetos de animais em toda a 

extensão da rua Nazaret, bairro Barcelona,. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1866/18 e 1867/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico e a manutenção do meio-fio na avenida Goiás, altura 

do número 3285, bairro Barcelona; e a construção de bueiros , ou o 

nivelamento do meio-fio, para melhor captação das águas pluviais na avenida 

Goiás, confluência com a rua Silvio de Aguirre, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1898/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de lixeiras no estacionamento do 

teatro Paulo Machado de Carvalho na alameda Conde de Porto Alegre, 840, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1899/18 a 

1901/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico em toda sua extensão na rua Giácomo Dalcin, bairro 

Nova Gerty; o recapeamento asfáltico em toda sua extensão na travessa da 

Fonte, bairro Olímpico; e a substituição do ponto de ônibus na alameda São 

Caetano, 714, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1902/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que seja acrescentado no contrato de locação de veículos 2 (duas) 

motocicletas a mais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1907/18 a 

1916/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: à revisão semafórica 

a fim de aumentar o tempo da fase de abertura para passagem de pedestre do 

semáforo localizado em frente a EMEF Ângelo Raphael Pellegrino - 

localizada na estrada das Lágrimas, Jardim São Caetano; realizar a instalação 

de placas de nomenclatura de ruas no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todas as ruas do bairro Mauá; estudos sobre 

a possibilidade de realizar a pintura de faixa de solo com os dizeres "embarque 
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e desembarque" na rua Espírito Santo, 84, bairro Santo Antônio; determinar a 

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

bairro Mauá; estudos sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico 

em todas as ruas do bairro Mauá, com atenção especial para aquelas que 

recebem maior fluxo de veículos e linhas de ônibus; a execução de rigorosa 

limpeza, assim como a revitalização do cemitério das Lágrimas localizado na 

rua da Eternidade, 263, bairro Mauá; manutenção no espaço físico, implantar 

cursos no CCZ - Centro de Controle de Zoonoses de São Caetano do Sul; 

revitalização geral na UBS darcy vargas, localizada narua General Estilac 

Leal, 58, bairro Mauá; e a manutenção geral e a pintura da sede dos 

Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul - oscar klein, logo que completado 

o cronograma de revitalização geral das EMEIs e EMIs do município, previsto 

para o mês de julho. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1917/18 a 

1921/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reforma e 

revitalização do Espaço Canino no parque Catarina Scarparo D’Agostini, mais 

conhecido como Chiquinho; dedetização e desratização de toda a extensão da 

rua João Batista Negro, no bairro Mauá; a extensão das ruas Margarida, 

Doutor Manoel de Abreu, Caetano Nobile e São Jorge, no bairro Santo 

Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 

extensão das ruas Humberto Fernandes Fortes, Ângelo Aparecido Radim e 

Luiz Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas Iguassu, avenida 

Lions Club, igaratá e Pan, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

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, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1799/18. César 

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

M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas no entorno do 

escola SENAI Armando de Arruda Pereira na rua Santo André, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1800/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas no entorno 

do sesi na rua Santo André, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1801/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas nas proximidades do 

cruzamento entre as ruas Maceió e rua Taipas, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1802/18. César 

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

M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas nas proximidades 

da COOP, na rua Joana Angélica, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1803/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas nas proximidades dos bares da 

USCS na rua Joana Angélica, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1820/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio 

- VIPE, visando alteração de itinerário em uma das linhas de ônibus da rua 

Pan para a rua Frieda, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1822/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

visando rondas ostensivas na rua Conselheiro Lafayette, arredores e em todo 

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

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

nº. 1827/18. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário de 44 anos 

do lar bom repouso, que ocorrerá no dia 23 de maio de 2018. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1828/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Mestre Marcelo Giunchetti, Professor de Educação Física 

e faixa preta de Jiu Jitsu, idealizador do projeto social que está ajudando a 

transformar a vida de mais de 197 pessoas na cidade de São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1841/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente aos domingos, nas 

imediações da avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1842/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Luísa Garbelotto Cavasani, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1843/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Pelegrino 

Bernardo, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1848/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio 

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

da rua Porto Calvo, notadamente no trecho que compreende a rua Maria de 

campos e rua Silvia, especialmente no período vespertino e noturno. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1849/18. Marcel 

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

Voto de Congratulações aos policiais civis, pela celebração do Dia do Polícia 

Civil, ocorrido no último dia 21. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1850/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

policiais militares, pela celebração do Dia da Polícia Militar, ocorrido no 

último dia 21. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1855/18. DANIEL FERNANDES BARBOSA E OUTROS. Requerimento 

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

Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social, Magali de Cássia 

Rosolem, e toda sua equipe, pela apresentação, transparência, esclarecimentos 

e espírito democrático no debate com os vereadores, imprensa e público 

presente na Audiência Pública de Prestação De Contas. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1856/18. DANIEL 

FERNANDES BARBOSA E OUTROS. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretária Municipal da 

Educação, Janice Paulino César, e toda sua equipe, pela apresentação, 

transparência, esclarecimentos e espírito democrático no debate com os 

vereadores, imprensa e público presente nesta Audiência Pública de Prestação 

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

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

1857/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 
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inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao engenheiro Geová 

Maria Faria, pela sua nomeação como titular da pasta de Mobilidade Urbana 

- SEMOB, e posse realizada em cerimônia no dia 23 de abril. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1858/18. Maurício Fernandes da 

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

de Congratulações à engenheira civil Maria de Lourdes da Silva, pela sua 

nomeação como titular da pasta de Obras e Habitação (SEOHAB), e posse 

realizada em cerimônia na data de 23 de abril. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1860/18. Moacir Luiz Gomes 

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

Congratulações ao Senhor Marcelo Ferreira, "O Palhaço Nhoque", pelo 

trabalho voluntário de solidariedade, que abre mão do tempo livre para levar 

alegria aos pacientes do hospital. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1868/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e 

Inovação (SEDETI) de São Caetano do Sul, Senhor Silvio Minciotti, pelos 

excelentes serviços prestados frente à pasta. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1869/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

arquiteto Enio Moro Junior, pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo de 

sua gestão a frente da Secretaria Municipal de Obras E Habitação da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1870/18. 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 João Pessoa, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1871/18. 

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 Santa Rosa, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1872/18. 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 José 



 

 

hae  9 

Paolone, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1873/18. 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 avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro 

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

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

1874/18. 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 dos autonomistas, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1875/18. 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 

Américo Brasiliense, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1876/18. 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 Niterói, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1877/18. 

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 Antônio Bento, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1878/18. 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 

Gama, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1879/18. 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 Nilo Peçanha, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1880/18. 

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 MonSenhor Francisco de Paula, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1881/18. César 
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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 Piauí, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1882/18. 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 Rafael Correa Sampaio, 

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

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

nº. 1883/18. 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 Maranhão, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1884/18. 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 

Matheus Constantino, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1885/18. 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 Nossa Senhora de 

Fátima, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1886/18. 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 Pinheiro Machado, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1887/18. 

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 Wenceslau Brás, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1888/18. 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 

Edmundo Monteiro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1889/18. 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 Tiradentes, bairro Santa 
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Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1890/18. 

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 General Osório, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1891/18. 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 

Regina Oneda, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1892/18. 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 Carlos, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1893/18. 

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 Saldanha Marinho, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1894/18. 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 

Benjamin Constant, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1895/18. 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 Quintino Bocaiúva, 

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

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

nº. 1896/18. 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 Aurélia, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1897/18. 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 

Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1905/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

nas proximidades das torres da Eletropaulo, localizada na rua Dora, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1906/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1922/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas 

Iguassu, avenida Lions Club, igaratá e Pan, no bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1923/18. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Margarida, 

Doutor Manoel de Abreu, Caetano Nobile e São Jorge, no bairro Santo 

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

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

1924/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

das ruas Humberto Fernandes Fortes, Ângelo Aparecido Radim e Luiz 

Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Esgotadas as matérias do Expediente, o Sr. Presidente, 

comunica ao Plenário em cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 

12 de novembro de 1965, fará uso da palavra, em nome do Legislativo, o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira, que assume a tribuna a fim de saudar a 

data cívica do “1º de Maio”, alusiva ao “Dia do Trabalho ou do Trabalhador”. 

E assim é procedido. Passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente 

procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da 

palavra os Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva e 

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 

1301/15. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.518, de 6 de julho de 2007 e dá 

outras providências”. 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 
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II - Processo nº 1801/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade da divulgação do 

novo símbolo que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços 

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

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

Presidente informa que se encontra na Mesa pedido de Vista do processo por 

3 (três) Sessões, feito pelo autor, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Colocado 

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

III - Processo nº 0819/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Jornalista Walter Estevam Junior, 

pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. 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”. Para declarar voto, 

faz uso da palavra a autora, Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Item IV - Processo nº 1811/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Concede licença 

ao Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, para tratar de assuntos 

particulares, pelo prazo de 29 (vinte e nove) dias, no período de 02 a 30 de 

maio de 2018 e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém 

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

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

convocação do respectivo suplente. Para declarar voto, faz uso da palavra o 

Vereador Daniel Fernandes Córdoba. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e vinte e sete 

minutos, encerrada a Sessão, convidando os Srs. Vereadores a assinarem o 

Livro de Registro de Presença para a 5ª Sessão Extraordinária que será 

realizada a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, 

será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ............................ 
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