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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS OITO DIAS DO 

MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e um 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. As Atas da 11ª Sessão 

Ordinária, da 5ª Sessão Extraordinária e da 3ª Sessão Solene são 

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

aprovada na 11ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução concedendo a 

licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes e convocado, nos termos do §4, do Art. 74, do Regimento Interno, 

estando presente, nesta sessão, o Sr. José de Carvalho, 5º Suplente da 

coligação “Muda São Caetano” (PSDB/PSDC/PSD). Presidente solicita e os 

Vereadores Olyntho Sequalini Voltarelli e Daniel Fernandes Barbosa 

acompanham o Sr. José de Carvalho 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 José Carvalho, para assinar o livro de 

presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período de 

afastamento do vereador titular, o Sr. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Faz 

uso da palavra o Sr. José de Carvalho. Ao término, o Presidente solicita e os 

Vereadores Olyntho Sequalini Voltarelli e Daniel Fernandes Barbosa 

acompanham o Edil José de Carvalho 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. 

1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.261, de 17/04/18. “Ciente”. Processo 

nº. 1935/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.260 de 17/04/18. “Ciente”. Processo 

nº. 2088/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera o caput do art. 

3º da Lei Municipal nº 4.285, de 06 de abril de 2005 que cria o Conselho 

Municipal de Cidadania e Participação Social - COMCIPAS.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 
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nº. 2089/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 

2º e do caput do art. 3º da Lei Municipal nº 3.648, de 18 de março de 1998, 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Comunidade Negra em 

São Caetano do Sul - CONESCS e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1925/18. 

Cesar Rogerio Oliva e outros. Projeto de emenda a Lei orgânica do município 

que "Acrescenta os incisos XII, XIII, XIV e os § 3º e § 4º ao artigo 174, da 

Lei orgânica do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 1932/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Institui o 'Programa Voluntário de Apadrinhamento Afetivo de Pessoas 

Idosas', no âmbito das entidades assistenciais públicas ou particulares, 

situadas no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 1933/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a afixação de placas educativas objetivando a segurança no trânsito nas 

saídas dos estabelecimentos comerciais do município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1966/18. Sidnei Bezerra da Silva. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia dos Heróis Anônimos da Revolução 

de 1.932 - MMDCA', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1975/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, o 'Banco Municipal de Materiais Ortopédicos' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2021/18. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 

Lei que "Disciplina e organiza as alterações no tráfego de veículos nas vias 

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

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

nº. 2026/18. Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que "Institui no Calendário 

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

de Conscientização sobre os Primeiros Mil Dias de Vida' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1926/18. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 

Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadã Sulsancaetanense' à 

Senhora rosângela Maria negrão, pelos relevantes serviços prestados ao 

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

Orçamento”. Processo nº. 2031/18. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a obrigação dos pet shops, clínicas, consultórios e hospitais 
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veterinários de comunicar ao Centro de Controle de Zoonoses de São Caetano 

do Sul, sobre indícios de maus tratos aos animais que atenderem e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 1927/18 a 1931/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a vacinação contra o vírus da gripe, para todos 

os policiais militares, civis e guardas civis municipais, que estão atuando na 

cidade de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a reserva de vagas de trabalho para menores infratores 

atendidos em medidas socioeducativas pelas empresas vencedoras de licitação 

pública no município de São Caetano do Sul; com brevidade, a instalação de 

placas com o nome das ruas Arlindo Marchetti com rua Espírito Santo, bairro 

Santo Antônio; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

obrigatoriedade da permanência de ambulâncias durante a realização de 

eventos públicos e particulares, realizados no município; e o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre alterar a nomenclatura da Guarda Civil 

Municipal de São Caetano do Sul para guarda civil metropolitana de São 

Caetano do Sul e autorizar a instituição bem como seus integrantes, a se 

identificarem como "polícia" em razão das atribuições e funções de polícia 

que exercem estabelecidas - pela Lei federal n° 13.022, de 08 de agosto de 

2014, e dar outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1938/18 a 1940/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar com brevidade a manutenção da calçada localizada na avenida 

Presidente Kennedy, altura do número 3301, bairro Santa Maria; determinar 

onde for possível, o plantio de árvores frutíferas no município de São Caetano 

do Sul; e criar a campanha permanente de orientação aos idosos quanto à 

contratação de serviços financeiros oferecidos por empresas especializadas no 

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

1941/18 a 1957/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto 

do elevador na EMEF Leandro Klein, na rua Prestes Maia, 100, bairro Nova 

Gerty; a poda de árvore na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

434, bairro Santa Maria; a instalação de um semáforo no cruzamento entre as 

ruas João Pessoa e a rua José Paolone, bairro Santa Paula; a falta de médicos 

na UBS Dolores Massei, na rua Senador Fláquer, 134, bairro São José; a 

implantação de internet WIFI em praças e parques municipais na cidade de 

São Caetano do Sul; a fiscalização de um ponto de comércio de produtos de 

limpeza na esquina entre as ruas Liberdade e rua Francisco Falzarano, bairro 

Mauá; a implantação de uma faixa de travessia de pedestres em direção a rua 



 

 

hae  4 

Estilac Leal, próximo ao posto de saúde na rua Francisco Falzarano, bairro 

Mauá; fiscalizar a falta de médicos na Unidade Básica de Saúde Amélia R. 

Locatelli, na alameda João Galego, 01, bairro Santa Maria; a colocação de 

lixeiras públicas na esquina entre a avenida Goiás e a rua Joana Angélica, 

bairro Barcelona; a demarcação da garagem com as faixas amarelas na praça 

Monteiro Lobato, 43, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas na praça Monteiro Lobato, 

bairro Olímpico; a mudança de fluxo de trânsito na avenida Papa João XXIII, 

Jardim São Caetano; a mudança de fluxo da avenida Líbero Badaró, Jardim 

São Caetano; a colocação de 2 mesinhas com bancos de concreto na praça da 

Figueira, bairro Boa Vista; a instalação de lombada na rua João Molinari, 

bairro Boa Vista; a poda de 2 árvores na altura dos numerais 143 e 148 da rua 

Padre Anchieta, bairro Boa Vista; e a colocação de bancos no terminal 

rodoviário José Montilha na rua Boa Vista, 200, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1962/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de um redutor de 

velocidade (lombada) ou outro dispositivo que possa inibir o abuso de 

velocidade em frente à Inspetoria da Guarda Municipal de São Caetano do Sul 

- ROMU, situada na rua da Eternidade, 261, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1964/18 e 1965/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, em especial na altura do nº 1456, da avenida Senador Roberto 

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

intensivas nas imediações da rua Guaiamú, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1967/18 a 1970/18. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o fechamento do buraco existente na calçada da escola 

silvio romero, bem em frente à faixa de desembarque, na rua vital Brasil; a 

fiscalização de estacionamento de veículos nas áreas escolares do município; 

a recuperação da pavimentação asfáltica na altura do nº 126, da rua Maranhão; 

e a instalação de lombadas na rua Conselheiro Lafayette, altura da rua 

Votorantim. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1971/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre criação da "Caderneta 

Digital da Gestante". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1977/18 a 

1982/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: analisar o 

tempo estimado para travessia de pedestres no farol do início do viaduto dos 

Autonomistas, Centro; a repintura das faixas de pedestre nas imediações da 



 

 

hae  5 

escola eduardo gomes, rua Major Carlos Del Prete, 1120, bairro Santo 

Antônio; a tapagem de buraco no leito carroçável na rua Francesco Coppini, 

68, bairro Nova Gerty; o reparo da calçada na rua Rio Grande do Sul, 102, 

bairro Santo Antônio; a desratização na rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, bairro Santa Maria; e que a rua Nossa Senhora de Fátima 

volte a ser via preferencial na confluência com a rua Rio de Janeiro, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1985/18 a 1987/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

reposicionamento da lombada ou outro redutor de velocidade na rua Flórida, 

525, bairro Barcelona; recapeamento asfáltico em toda a extensão da avenida 

Guido Aliberti, bairro Mauá; e a urgente desratização na avenida Senador 

Roberto Simonsen, 1468, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1988/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando fiscalização quanto a falta de itens básicos na EMEI Antônio de 

Oliveira, na rua Arlindo Marchetti, 508, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1990/18 e 1991/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa da árvore na avenida Dr. Augusto de Toledo, 

1201, bairro Santa Paula; e a poda da unha de gato na rua 28 de Julho, 292, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1994/18. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja 

incluído na Lei da Cidade Limpa, uma cláusula que trata de gestão 

compartilhada de pontos de parada obrigatória dos ônibus, pela iniciativa 

privada na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1995/18 a 1997/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação do plano de resíduos para a construção civil; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na estrada das Lágrimas, 320, Bosque do 

Povo, Jardim São Caetano; e a reiteração de nossa indicação de nº 0302/17, 

solicitando estudos visando a criação do Grupo de Ação Ambiental da Guarda 

Civil Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1999/18 e 2000/18. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a criação do programa adote um 

ponto de ônibus no município de São Caetano do Sul; e a criação do programa 

adote uma praça no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2004/18 a 2015/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

corte do matagal existente no terreno da Eletropaulo próximo ao ponto de 

ônibus na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, bairro São José; a instalação de 
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uma rampa de acesso às arquibancadas e ginásio poliesportivo na avenida 

Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; fiscalização nas aulas de natação no 

Conjunto Aquático Leonardo Speratte, avenida Walter Thomé, 64, bairro 

Olímpico; fiscalização no cruzamento entre as ruas Ângelo Aparecido Radim 

e a rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, bairro São José; a remoção de uma 

árvore com risco de queda na avenida Paraíso, 394, bairro Oswaldo Cruz; o 

conserto da sarjeta em frente ao imóvel comercial na avenida Paraíso, 394, 

bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico em toda extensão da travessa 

da Fonte, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras em toda extensão da rua 

José Benedetti, bairro Santo Antônio; que seja realizada a substituição do 

semáforo existente no cruzamento entre as ruas Pan, Michel Glebochi, por um 

semáforo de 4 tempos, rua Boa Vista, bairro Boa Vista; fiscalização na entrega 

e atendimento das senhas preferenciais no pronto socorro na rua Espírito 

Santo, 277, bairro Santo Antônio; a reforma do passeio público no entorno do 

complexo esportivo na avenida Walter Thomé, bairro Olímpico; e a poda de 

árvore na rua Padre Anchieta, 143, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2022/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando instalar placas de "proibido estacionar caminhões", na 

rua Espírito Santo, altura do número 1411, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2023/18 e 2024/18. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a possibilidade de se instituir no município o Fundo 

Municipal de Proteção aos Animais e o Conselho Municipal de Proteção aos 

Animais; e a recuperação asfáltica na altura do número 1.540, da avenida dos 

Estados. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2025/18. Eduardo José Vidoski. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma 

lombofaixa ou outra medida cabível, na rua Votorantim, esquina com a rua 

Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2027/18 a 2029/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências urgentes no sentido de realizar a limpeza do lago, situado dentro 

do parque Chico Mendes, bem como a necessária retirada de entulhos de suas 

águas, localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 566, bairro São José; que 

realize estudos de viabilidade para a instalação de brinquedos acessíveis nos 

parques, praças e demais espaços de uso público de nosso município que 

tenham áreas de lazer para crianças; e que realize estudos urgentes para 

viabilizar a troca ou manutenção das luminárias embutidas no chão do jardim 

da praça Prof[. Maria Salete Bento Cicarone, situada na alameda São Caetano, 

altura do número 1644, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2030/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando que realize o recapeamento asfáltico na alameda Conde de Porto 

Alegre, altura do número 1557, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2032/18 e 2033/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: intimar o proprietário do terreno na avenida 

Tijucussú, 487, bairro Olímpico; e a remoção do veículo estacionado na rua 

Campinas, 36, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2034/18 e 2035/18. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação da sinalização eletrônica na avenida Tietê próximo ao Centro 

Policlínico Gentil Rstom, no bairro Nova Gerty; e a revitalização e execução 

da pintura de solo no entorno da rotatória da avenida Tietê com a rua Prestes 

Maia, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2036/18 

a 2038/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que sejam 

disponibilizados cursos de atualização para os profissionais de enfermagem 

da rede de saúde de São Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da Estação José Montilha, na rua Boa Vista, 

bairro Boa Vista; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua São Jorge, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2067/18 e 2068/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a relocação de sinalização de proibido estacionar na altura 

do número 818 da estrada das Lágrimas, Jardim São Caetano; e a 

disponibilização de um espaço para o encontro semanal dos surdos/mudos de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2070/18 a 

2076/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

notificação ao restaurante mcdonald's, situado na altura do nº 1000 da avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Paula, objetivando a poda na copa da árvore 

existente no interior do seu estacionamento; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na praça dos Imigrantes, avenida Presidente 

Kennedy, bairro Olímpico; determinar ao saesa, estudos para plantio de 5 a 6 

árvores na rua Benjamin Constant, 275, bairro Santa Paula; determinar ao 

saesa, a poda de árvore que está forçando a fiação elétrica na avenida Goiás, 

1452, bairro Santo Antônio; para reforçar a pintura de solo de carga e descarga 

existente na rua Herculano de Freitas, 123, bairro Fundação; estudos sobre a 

possibilidade de realizar demarcação de solo para estacionamento de vagas 

para motos na rua Herculano de Freitas, 139, bairro Fundação; e a poda de 

árvores na rua Castro Alves, 920, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº. 2078/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a imediata retirada dos animais que se 

encontram no lago do parque Catarina Scarparo D'Agostini, mais conhecido 

como Chiquinho, devido ao vazamento de quase toda a água do referido lago, 

colocando em risco todo tipo de vida ali presente. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2081/18 e 2082/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda de árvore na rua Domingos Graciute 

Neto, em frente ao nº 241 e 251, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua 28 de Julho, e em todo o bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2086/18. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

novos pontos de iluminação, ampliação das áreas cobertas e a construção de 

uma quadra de futebol de área e futevôlei, parque Chico Mendes, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2094/18 a 2099/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de uma campanha de 

conscientização quanto as podas de árvores na cidade de São Caetano do Sul; 

uma campanha de reciclagem para os profissionais que realizam as podas de 

árvores na cidade de São Caetano; a criação de um manual de urbanização 

para a cidade de São Caetano do Sul; a implantação de um programa piloto de 

criação de baias para plantio de áreas verdes no bairro Jardim São Caetano; a 

criação de baias para plantio de áreas verdes por toda a cidade; e a poda de 

árvore na rua Maceió, 256, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2100/18 e 2101/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

uma nova campanha, em caráter excepcional e temporário, de redução da 

alíquota do ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis, 

com escopo de promover o incentivo ao pagamento de débitos desse tributo 

em nosso município; e elaboração de um decreto regulamentador da Lei nº 

4.911, de 30 de junho de 2010, que instituiu a "Campanha Permanente de 

Conscientização sobre o Despejo de Óleo Comestível em Pias e Bueiros e sua 

Reciclagem", com escopo de organizar, programar e implantar os pontos de 

descarte de óleo vegetal nos próprios municipais. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2104/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o recapeamento asfáltico e manutenção da valeta na 

rua Rio Grande da Serra, esquina com rua Ribeirão Pires, bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2108/18 a 2117/18. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: determinar a mão única de direção na rua Carlos Gomes, 

bairro Olímpico; manutenção na pista de caminhada nas dependências do 

parque Catarina Scarparo D’Agostini "Chiquinho", localizado na rua Serafim 

Carlos, 414, bairro Oswaldo Cruz; reparos na estrutura da passagem do parque 

Catarina Scarparo D'agostini "Chiquinho", localizado na rua Serafim Carlos, 

414, bairro Oswaldo Cruz; a demarcação de solo, parada de ônibus e 

instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, em frente a 

EMEI Octávio Tegão, localizado na rua Capivari, bairro Mauá; a repintura da 

sinalização de solo, (pintura de faixas à deficientes físicos e cadeirantes) na 

alameda Conde de Porto Alegre, 1039, bairro Santa Maria; criar espaço 

reservado para entretenimento no Hospital Municipal Infantil Márcia Braido, 

localizado na rua São Paulo, 1840, bairro Santa Paula; realizar estudos a fim 

de verificar a possibilidade de garantir o revezamento de médicos no horário 

de almoço no Hospital Municipal Infantil Márcia Braido, localizado na rua 

São Paulo, bairro Santa Paula; verificar a possibilidade da manutenção na 

pista de caminhada nas dependências do parque Catarina Scarpano 

D'aAgostini "Chiquinho", localizado na rua Serafim Carlos, 414, bairro 

Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda a extensão da rua Justino Paixão, Jardim São Caetano; e estudos sobre a 

possibilidade de realizar recapeamento asfáltico na esquina da avenida Lemos 

Monteiro, bairro Olímpico, com a rua Tupiniquins, altura do nº 510, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1934/18. César Rogério 

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

Congratulações à Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, pela 

organização e realização do evento Encontro Mensal e Anual de Carros 

Antigos 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. 1958/18. 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 Carmine Perrella, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1959/18. 

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 clube São José, na rua Rio Grande do Sul, bairro Santo 

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

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

1960/18. 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 do túnel que dá acesso á rua Perrella, bairro Fundação. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1961/18. 

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 Liberdade, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1963/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Guaiamú, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1972/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Febraban, visando 

solicitar as agências bancárias disporem sobre segurança para 

estabelecimentos financeiros e seus funcionários no município de São 

Caetano do Sul, no que concerne à proibição de transporte de numerários de 

qualquer quantia ou de ficarem em seus lares, na posse de chaves ou códigos 

que dão acesso aos cofres, devendo tais procedimentos ser realizados por 

empresas especializadas em transportes de valores, tudo para salvaguardar a 

incolumidade física do empregado, policiais e comunidade vizinha. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1973/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Caixa 

Econômica Federal, visando a implantação de casa lotérica no bairro Mauá na 

estrada das Lágrimas, próximo a Faculdade de Engenharia Mauá, em São 

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

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

nº. 1974/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando a viabilidade 

de convênio para instalação de indústria de reciclagem na região do Grande 

ABC Paulista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1976/18. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa CPTM - Sede, visando o reparo da calçada ao redor da 

estação de trem de São Caetano do Sul (CPTM), rua Serafim Constantino, 51, 

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

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

1989/18. 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 Boa Vista, 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. 2001/18. Olyntho Sequalini 

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

Congratulações a GCM - Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul pela 

apreensão de um indivíduo em flagrante com 200 quilos de entorpecente em 

patrulhamento ostensivo realizado na data de 28 de abril. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2002/18. Olyntho Sequalini 

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

Congratulações à secretária de segurança municipal dra. elaine Maria biasoli 

pelo êxito na abordagem do veículo que circulava pelo complexo viário 

Prefeito luiz tortorello no dia 28 de abril no qual foram encontrados 200 quilos 

de entorpecente. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2016/18. 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 Frieda, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2017/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua José Benedetti, bairro 

Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2019/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

na estrada das Lágrimas, 320, Bosque do Povo, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2020/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Prefeitura Municipal de São Paulo, solicitando intimação ao 

proprietário do terreno (SP) ao lado do viaduto Prefeito Luiz Tortorello - São 

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

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

nº. 2039/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua São Jorge, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2040/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da Estação José Montilha, na rua Boa Vista, bairro Boa Vista. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2042/18. 

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 alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2043/18. 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 Nazaret, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2044/18. 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 Maceió, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2045/18. 

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 Teffé, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2046/18. 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 Solimões, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2047/18. 

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 Paraguassu, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2048/18. 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 Anita 

Garibaldi, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2049/18. 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 Tayi, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2050/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 
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extensão da rua Lomas Valentinas, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2051/18. 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 

Taipas, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2052/18. 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 Guaiamú, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2053/18. 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 Arapuã, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2054/18. 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 Acanã, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2055/18. 

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 Piabanha, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2056/18. 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 Silvia, 

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

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

nº. 2057/18. 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 Guaporé, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2058/18. 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 Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2059/18. 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 Tibagi, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2060/18. 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 Madeira, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2061/18. 

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 Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2062/18. 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 alameda 

João Galego, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2063/18. 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 Ivaí, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2064/18. 

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 alameda Araguaia, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2065/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Net Serviços de 

Comunicação S/A, visando fiscalização por parte da empresa Net em relação 

a instalação de novos cabos e retirada dos antigos da rede aérea de fios, 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. 2066/18. 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 Araguaia, bairro 

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

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

2069/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na praça dos 
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Imigrantes, avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2079/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua 28 de Julho, e em todo o 

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

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

nº. 2080/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a 

limpeza do terreno em toda sua extensão na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2083/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Ilustríssimo Senhor Leandro Prearo, 

Pró-Reitor de Graduação da USCS, pela belíssima iniciativa e visão 

estratégica de um segmento promissor, tanto para os alunos, como para a 

instituição e por consequência, para o nosso município. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2084/18. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao ex-Vereador Tunico Vieira, por ter assumido a Secretaria 

Executiva do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2085/18. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a execução de reparos na iluminação do poste da 

rua Tocantins, de fronte ao número 399, esquina com a rua Juruá, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2087/18. 

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

de Voto de Congratulações ao Presbítero Aparecido Paula de Souza da Igreja 

Avivamento Bíblico, pela realização do encontro de casais, que acorreu no 

ultimo dia 21 de abril de 2018. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2090/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Claro S.A., visando fiscalização por parte da 

empresa Claro em relação a instalação de novos cabos e retirada dos antigos 

da rede aérea de fios, 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. 2091/18. César Rogério Oliva. 



 

 

hae  16 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo - Telefônica Brasil 

S/A, visando fiscalização por parte da empresa Vivo em relação a instalação 

de novos cabos e retirada dos antigos da rede aérea de fios, 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. 2092/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a implantação de uma campanha de 

conscientização quanto as podas de árvores na cidade de São Caetano do Sul, 

na conta de energia elétrica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2093/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a substituição de toda 

rede de fiação elétrica da cidade de São Caetano do Sul, pelo Sistema Space. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2102/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações aos profissionais de enfermagem do 

município de São Caetano do Sul, pelo "Dia do Enfermeiro, do técnico de 

enfermagem e auxiliar de enfermagem", celebrado no dia 12 de maio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2105/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a criação e efetivação de 

uma base de Radiopatrulha Aérea, com helicóptero Águia permanente 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. 2106/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), com profunda gratidão por proporcionar valiosa apresentação da 

Orquestra Bachiana Filarmônica do SESI, ocorrida no dia 20 de abril de 2018, 

no Espaço Verde Chico Mendes. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2107/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

na rua Justino Paixão, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1825/18. Jander Cavalcanti de Lira 

e Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

consorcio intermunicipal Grande ABC, visando informações sobre os 
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processos/projetos em tramitação no Consórcio que envolvam o município. 

Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti 

de Lira e Anacleto Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Pendente Votação". 

Processo nº. 2103/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando 

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

Senhor Marcos Martinelli Carretero. 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: Anacleto Campanella Junior, César Rogério 

Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de 

Lira, Olyntho Sequalini Voltarelli e Ubiratan Ferreira Figueiredo. 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. 2ª 

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 2º Turno”. “Publique-se.” Item II - Processo 

nº 3389/17. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.199, de 18 de fevereiro de 2004, 

que ‘Institui o serviço gratuito de exames para detecção precoce do câncer de 

próstata à população masculina acima de 50 (cinquenta) anos e dá outras 

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

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do 

Plenário. 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 III - Processo nº 

5229/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o comércio de 

bebidas dietéticas (diet), bebidas de baixa caloria (light) e cerveja sem álcool 

no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa, 
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pedido de arquivamento efetuado pela autora do Projeto de Lei, Vereadora 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Colocado em votação o pedido 

de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item IV - Processo nº 

5316/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Acrescenta §§ 1º e 2º ao artigo 

1º da Lei nº 4.911, de 30 de junho de 2010, que institui a ‘Campanha 

Permanente de Conscientização sobre o Despejo de Óleo Vegetal Comestível 

em Pias e Bueiros e sua Reciclagem’ e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o autor, Vereador Caio Eduardo Kin Jesus Funaki 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 V - Processo nº 

1677/18. Anacleto Campanella Junior. Discussão e Votação Únicas do Projeto 

de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadã Sulsancaetanense’ à 

Senhora Marisa Catalão de Carvalho Campozana, 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. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto 

de Decreto Legislativo que concede título, a matéria exige o quorum especial 

de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, 

o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 

Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que 

forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada 

nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 19 (dezoito) votos “SIM”, 

fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e trinta 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. .......................................................................................... 
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