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ATA DA 14ª 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 DOIS 

DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e sete 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 13ª Sessão 

Ordinária e da 4ª Sessão Solene são “Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica 

ao Plenário que, de acordo com o § 4º, do artigo 202, do Regimento Interno 

da Câmara, encontra-se na pauta da Ordem do Dia o processo relativo às 

contas do Prefeito Municipal, do exercício de 2015, o tempo destinado ao 

Expediente desta Sessão será de 30 minutos, improrrogáveis. 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 ao mês de 

abril de 2018. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0004/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.266, de 08/05/18. “Ciente”. Processo 

nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia dos Decretos: nº 11.262, de 17/05/18, nº 11.265, de 

07/04/18, nº 11.267, de 11/05/18, e nº 11.268, de 11/05/18. “Ciente”. 

Processo nº. 2282/18. Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que "Cria 

o Quadro de Financiamentos Ativos e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 2320/18. Jander Cavalcanti de Lira e outros. Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica que "Acrescenta o artigo 146-A na Lei Orgânica do Município de 

São Caetano do Sul, instituindo o Orçamento Impositivo.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2387/18. 

César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 2º da Lei 

nº 4.669, de 2 de julho de 2008, que institui a Campanha de Orientação Acerca 
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de Medidas de Segurança a serem adotadas nas imediações das escolas da rede 

pública municipal de ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 2404/18. Vereadores. Projeto de Emenda à Lei Orgânica que 

"Altera a redação do § 2º do artigo 18 da Lei Orgânica do Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências". “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processo nº. 2405/18. Mesa Diretora. Projeto de resolução que 

"Altera a redação do § 2º do artigo 13 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências". “À Comissão de 

Justiça e Redação”. Processo nº. 2419/18. Daniel Fernandes Barbosa. 

Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de Incentivo à Educação 

Empreendedora nas Escolas Municipais', no âmbito do município de São 

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

Orçamento”. Processos nºs. 2266/18 a 2271/18. José de Carvalho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a construção de sarjetão na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano 

com rua Lisboa, bairro Nova Gerty; a construção de sarjetão na rua Herculano 

de Freitas, sentido rua Conde Francisco Matarazzo; a construção de sarjetão 

na alameda conde de porto entre as ruas josé aníbal coleone, Ataliba da Silva, 

Marina, Villa Lobos, Gustavo Barroso, Antônio Benedito Sobrinho e 

Fernando Ferrari; a construção de sarjetão na rua Amazonas com a rua Castro 

Alves; a construção de uma rede de águas pluviais e "bocas de lobo", para 

drenar as águas oriundas da rua do Ouro entre as ruas do mármore e Platina, 

todas do bairro Prosperidade; e a construção de uma rede de águas pluviais e 

"bocas de lobo", para drenar as águas oriundas da rua Niterói até a rua Baraldi, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2274/18 a 2278/18. José de 

Carvalho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a repavimentação asfáltica na rua Major Carlos 

Del Prete, do cruzamento com a rua Baraldi até a avenida Goiás, Centro; a 

necessária limpeza de todos os bueiros no âmbito do território de São Caetano 

do Sul; a lavagem e limpeza da praça Cardeal Arcoverde; a construção de 

sarjetão na rua Bueno de Andrade; e a instalação de "bocas de lobo" na rua 

Herculano de Freitas, sentido rua Conde Francisco Matarazzo, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2279/18 e 2280/18. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

conserto do gerador e fiação elétrica da rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira x rua Castro Alves, bairro Cerâmica; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas próximas ao Cemitério da Saudade, bairro Mauá. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2283/18 a 2285/18. Daniel Fernandes 
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Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: transformar as rotatórias existentes no 

município em rotatórias gramadas, com jardim; juntamente com a Secretaria 

Municipal de Obras e Habitação, revitalize o parque Cidade das Crianças; e a 

possibilidade de se tornar mão única - sentido Centro Bairro - a rua São Jorge, 

ou, proibir o estacionamento de veículos no lado direito da via. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2287/18 e 2288/18. Ricardo Andrejuk. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: transformar as 2 (duas) primeiras vagas da referida rua em vagas 

para estacionamento de motocicletas: rua Quintino Bocaiúva, próximo ao 

prédio Caoa Hyndai, bairro Santa Paula; e a instalação de vagas para 

motocicletas na rua Maranhão, 1180, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2293/18 e 2294/18. José de Carvalho. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: para que sejam tomadas medidas com brevidade tendo como 

objetivo realizar a manutenção da rampa de acesso para pessoas com 

deficiência na rua Heloísa Pamplona defronte a rua Senador Fláquer, lado 

esquerdo; e para que sejam realizados estudos com brevidade no sentido de 

aumentar as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e ou 

idosos defronte ao Hospital São Caetano, na rua Espírito Santo. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2295/18 a 2297/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore na rua Piratininga, 

409, na lateral do prédio da rua Alegre, bairro Barcelona; a reforma da calçada 

na rua Santo Antônio, 217, Centro; e estudos criteriosos para a instalação de 

lixeiras grande na rua Piratininga, 479, lateral do prédio da rua Alegre, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2298/18. Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em 

conjunto com as secretarias municipais de desenvolvimento econômico 

trabalho, de turismo tecnologia e informação, e de governo e planejamento e 

gestão, para que realizem estudos de viabilidade para a criação de legislação 

municipal para a implantação de "parklets" em vias públicas de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2299/18. Daniel Fernandes 

Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que 

viabilize a realização de aulas de empreendedorismo nas escolas do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2300/18 a 2304/18. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de placa contendo as 

linhas que passam nos respectivos pontos de parada dos ônibus de transporte 

coletivo de São Caetano do Sul, sejam eles municipais ou intermunicipais; 
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realizar uma campanha de conscientização da população, aqui intitulada 

reserva solidária; implantar em São Caetano do Sul, no âmbito da Guarda 

Civil Municipal, o grupamento de mediação de conflitos; que instale nos 

parques municipais lixeiras identificadas para a coleta seletiva de lixo; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2306/18 a 2308/18. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: implantar em todos os 

departamentos da Administração Municipal, uma campanha de reciclagem de 

papel; oferecer à Guarda Civil Municipal, um programa de formação 

continuada, bem como de sua requalificação; e implantar, como serviço de 

saúde pública, o tratamento alternativo de acupuntura para a população de 

nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2310/18 a 2313/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

lombofaixa na via Eng. Armando de Arruda Pereira, em frente ao portão do 

Cemitério da Saudade; estudo para viabilizar a instalação de lombadas na via 

Major Aderbal de Oliveira, no bairro Fundação; a mudança para sentido único 

Bairro/Centro, da via Major Aderbal de Oliveira, no bairro Fundação; e 

pintura da pista de caminhada e ciclofaixa, com demarcação de metragem e 

instalação de painéis com mapa e medida do percurso da pista no canteiro 

central da avenida Presidente Kennedy em toda sua extensão. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2314/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em conjunto com o Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ), que realizem estudos urgentes para a criação de 

mecanismos de prevenção de acidentes e danos às pessoas, que poderão ser 

provocados por aranhas armadeiras, bem como a viabilidade de vistorias em 

residências, notadamente onde as reclamações estão mais frequentes, que são 

as residências instaladas nos bairros vizinhos à cidade de Santo André. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2316/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

um semáforo ou luz piscante "cruze com cuidado" na rua Silvia, confluência 

com a rua Amazonas, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2318/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todo o bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2326/18 a 2332/18. José de Carvalho. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de melhores condições na área de desembarque e embarque, 

facilitando o estacionamento de veículos, sem obstaculizar o tráfego na rua 
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Serafim Constantino, defronte ao terminal de ônibus; o plano de arborização 

urbana com enfoque na plantação de novas árvores e verificação das já 

plantadas; com brevidade a intervenção viária na rua Paraguassu, trecho 

compreendido da avenida Presidente Kennedy à alameda Conde de Porto 

Alegre, para evitar congestionamento de veículos; implantar mão única na rua 

Ceará, sentido avenida dos Estados - rua Maximiliano Lorenzini, bairro 

Fundação; a fiscalização de estacionamento irregular de caminhões 

estacionados para carga e descarga nas proximidades da rua Aquidaban, no 

bairro Fundação; a fiscalização de estacionamento irregular na rua Humaitá, 

bairro Fundação; e que sejam realizadas obras de manutenção na calçada, sito 

à rua Goitacazes, altura do número 78. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2334/18. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização da praça, localizada na rua Luiz Cláudio Capovilla 

Filho, 750, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2337/18 a 

2345/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas 

junto aos órgãos estaduais competentes objetivando a instalação de um Centro 

de Perícias Policiais e/ou sub-sedes regionais de outras divisões da Polícia 

Civil, no espaço antes destinado à cadeia da Delegacia Sede do município; a 

avaliação da saúde e da estabilidade com vistas à conclusão ou não da 

necessidade do corte da árvore situada em frente ao numeral 2769 (portão 15 

da GM), da avenida Goiás, esquina com a rua Domingos Ricci, bairro 

Barcelona; o replantio de flores e plantas nos vasos existentes na praça Luiz 

Olinto Tortorello, na avenida Goiás, bairro Santo Antônio; notificação aos 

proprietários do sacolão São Jorge na alameda São Caetano, 2617, bairro 

Santa Paula; a substituição de uma vidro danificado no antigo Ponto Digital 

na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; a poda de árvore na rua Taipas, 87, 

bairro Santa Maria; notificação e/ou remoção de carretas abandonadas ao 

longo da avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; a notificação e/ou 

remoção de carretas abandonadas ao longo da rua Felipe Camarão, bairro 

Prosperidade; e manutenção no cemitério das Lágrimas na estrada das 

Lágrimas, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2349/18 a 2378/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e 

tratativas visando a realização de reparos e manutenção das calçadas, do bairro 

Barcelona; estudos e tratativas visando a realização de reparos e manutenção 

das calçadas, do bairro Boa Vista; estudos e tratativas visando a realização de 

reparos e manutenção das calçadas, do Centro; estudos e tratativas visando a 

realização de reparos e manutenção das calçadas, do bairro Cerâmica; estudos 

e tratativas visando a realização de reparos e manutenção das calçadas, do 



 

 

hae  6 

bairro Fundação; estudos e tratativas visando a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Jardim São Caetano; a realização de 

reparos e manutenção das calçadas, do bairro Mauá; a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Nova Gerty; a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Olímpico; a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Oswaldo Cruz; a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Prosperidade; a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Santa Maria; a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Santa Paula; a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Santo Antônio; a realização de reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro São José; a realização de reparos e 

manutenção das vias, do bairro Barcelona; a realização de reparos e 

manutenção das vias, do bairro Boa Vista; a realização de reparos e 

manutenção das vias do Centro; a realização de reparos e manutenção das vias, 

do bairro Cerâmica; a realização de reparos e manutenção das vias, do bairro 

Fundação; a realização de reparos e manutenção das vias, do bairro Jardim 

São Caetano; a realização de reparos e manutenção das vias, do bairro Mauá; 

a realização de reparos e manutenção das vias, do bairro Nova Gerty; a 

realização de reparos e manutenção das vias, do bairro Olímpico; a realização 

de reparos e manutenção das vias, do bairro Oswaldo Cruz; a realização de 

reparos e manutenção das vias, do bairro Prosperidade; a realização de reparos 

e manutenção das vias, do bairro Santa Maria; a realização de reparos e 

manutenção das vias, do bairro Santa Paula; a realização de reparos e 

manutenção das vias, do bairro Santo Antônio; e a realização de reparos e 

manutenção das vias, do bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2385/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando laboriosos estudos com a finalidade de avaliar a saúde de uma 

árvore na alameda João Galego, 582, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2388/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando revitalização e reforma do parque 

localizado na rua Desireè Malateaux, 13, esquina com a rua da Eternidade, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2389/18 a 2394/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

tronco da árvore e que seja plantada no local uma árvore na rua Manoel 

Coelho, 651, Centro; notificar o proprietário do terreno visando providencias 

para rigorosa limpeza na rua dos Expedicionário, em frente ao número 36, 

bairro Cerâmica; instalação de vaga de estacionamento para idoso em frente a 

nova sede do Sindicato Nacional dos Aposentados localizado na rua Pinto 

Ferraz, 100, Centro; a instalação de vaga de estacionamento para deficientes 
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físicos em frente a nova sede do Sindicato Nacional dos Aposentados 

localizado na rua Pinto Ferraz, 100, Centro; a revitalização do parque josé do 

reis (Bosque do Povo), situado na estradas das Lágrimas, 320, no bairro São 

José; e a instalação de faixa de pedestre na avenida Presidente Kennedy com 

a rua Piratininga no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2395/18. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização dos brinquedos, principalmente o escorregador, 

localizados na praça da Riqueza, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2399/18. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de camêra de 

monitoramento na esquina da rua Tocantins com a rua Iguassu, na altura do 

número 887, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2400/18 e 2401/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

do telhado da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, na rua Martim 

Francisco, 177, bairro Santa Paula; e o recapeamento asfáltico em toda 

extensão da rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2402/18 e 2403/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a construção de rampa de acesso para 

cadeirantes na rua Piratininga, altura do nº 241, bairro Barcelona; e a 

instalação de mais rampas de acesso para cadeirantes na avenida Presidente 

Kennedy, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2408/18 a 2411/18. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que providencie a limpeza do terreno situado na avenida 

Paranapanema; que viabilize o mutirão para realização de cirurgia de catarata; 

que reforce a faixa amarela existente em frente a empresa Formale, situada na 

rua São Jorge, 135; e para que estude a possibilidade de se proibir o 

estacionamento de veículos na mão direita da rua Machado de Assis, sentido 

Guido Aliberti, a partir da rua São Jorge e reposicionar neste quarteirão a faixa 

de mão dupla amarela. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2412/18 a 

2418/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reparos nos 

buracos na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 771, bairro São José; que sejam 

efetuados reparos na calçada rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 190, bairro São 

José; que seja realizada a poda da árvore na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

190, bairro São José; que seja alterado o local da placa de sinalização 

(proibido estacionar) do meio da calçada, para o local correto, próximo da 

guia, na avenida Senador Roberto Simonsen, 965, em frente ao supermercado 
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dia, bairro Santo Antônio; que seja efetuado o nivelamento do asfalto e da 

boca de lobo entre a rua Nelly Pellegrino x rua Boa Vista (em frente ao 

Grigoli); que seja realizada a poda da árvore no trevo entre a rua Ribeirão 

Preto x rua Antônio de Queiroz Filho; e a instalação de semáforo no 

cruzamento da rua Ivaí com a alameda Conde de Porto Alegre. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2420/18. José de Carvalho. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando com brevidade a intervenção viária nos 

cruzamentos da rua João Migliani com a Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2422/18 a 2439/18. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a tomada de providências para (corte ou poda) 

do mato que está crescendo pelas vias do bairro Mauá; estudos sobre a 

possibilidade de realizar manutenção, visando realizar reparos nas calçadas do 

bairro Mauá; a tomada de providências para (corte ou poda) do mato que está 

crescendo pelas vias do bairro Mauá; estudos sobre a possibilidade de realizar 

manutenção, visando realizar reparos nas calçadas do bairro Jardim São 

Caetano; realizar a instalação de placas de nomenclatura de ruas, em toda a 

cidade, principalmente no bairro Mauá; estudos com o intuito de revitalizar a 

UBS Darcy Vargas, localizada na rua General Estilac Leal, 58, bairro Mauá; 

aumentar o número de médicos especialidades nas UBSs - Unidades Básicas 

de Saúde, proporcionando atendimento com maior agilidade e qualidade pela 

saúde da cidade; estudos sobre a possibilidade de realizar pintura de faixa de 

solo com os dizeres "carga e descarga" na rua Votorantim, em toda a frente 

do nº 518, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todas as ruas do bairro Prosperidade; estudos sobre a 

possibilidade de realizar a extensão da pintura de solo com os dizeres "carga 

e descarga" na rua Manoel Fernandes Lopes, 140, bairro Mauá; estudos sobre 

a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro 

Prosperidade, com atenção especial para aquelas que recebem maior fluxo de 

veículos; realizar estudos visando imediatas providências na questão da 

revitalização e manutenção do Centro Recreativo e Esportivo Vila 

Prosperidade - (creua) - localizado na rua Garça, 121, bairro Prosperidade; 

realizar poda e vistoria nas árvores das ruas do bairro Prosperidade; a 

elaboração de estudos visando proceder a manutenção geral da iluminação nas 

ruas do bairro Prosperidade; manutenção geral na EMEI Romeu Fiorelli; 

revitalização geral na UBS Maria Corbeta Segato, localizada na avenida 

Prosperidade, 671, bairro Prosperidade; à possibilidade de contratar mais 

médicos de diversas especialidades para atender a demanda de pacientes na 

UBS Maria Corbeta Segato; e realizar a poda da árvore localizada na rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, 450, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº. 2281/18. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando o 

conserto da fiação da vivo, pendurada no poste, mas chegando até ao chão, na 

rua Francesco Fiorotto, 168, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2286/18. José de Carvalho. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Escola de Robótica e Mecatrônica "Professor Marcelo 

Salles", extensivo a todos os professores, alunos e funcionários, por ter 

conquistado a medalha de prata na maior competição de robótica do mundo, 

disputada na cidade Pleasanton, Califórnia, Estados Unidos da América do 

Norte, entre os dias 27 e 29 de abril do corrente ano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2289/18. José de Carvalho. 

Requerimento solicitando envio de ofício á ACISCS - Associação Comercial 

e Industrial de São Caetano do Sul, visando sugerir aos estabelecimentos 

comerciais que forneçam aos munícipes um "mapa de bolso" de localização 

onde estão localizados os pontos de estacionamentos públicos para idosos e 

ou pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2290/18. José de Carvalho. 

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

rondas ostensivas na rua Taipas com ênfase no horário das 17:00 horas em 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2291/18. 

José de Carvalho. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Eduardo Prado, bairro São José, 

com ênfase no horário das 17:00 horas em diante. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2292/18. José de Carvalho. 

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

rondas ostensivas nas ruas Guaiamú, Joana Angélica, Tapajós e Alegre, todas 

no bairro Barcelona, com ênfase no horário das 17:00 horas em diante. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2305/18. 

Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas noturnas, pelo bairro Prosperidade, 

afim de coibir assaltos e furtos à residências. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2317/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 
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Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Petrobrás 

Transportes S.A. Transpetro, visando a limpeza do terreno na avenida 

Presidente Kennedy, altura do nº 3685, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2319/18. Sueli Aparecida 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2323/18. 

José de Carvalho. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na avenida Guido Aliberti com Almirante 

Delamare, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2324/18. José de Carvalho. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações às secretarias municipais de Educação, 

Saúde e às organizações Coruja Educação e Instituto ABCD, por iniciarem 

um programa intersetorial para monitorar e atuar junto às crianças com risco 

de dificuldade de aprendizagem, matriculadas no ensino fundamental i da rede 

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

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

2325/18. José de Carvalho. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por meio das Rondas Ostensivas 

Táticas Metropolitanas - ROTAM na estrada das Lágrimas com a avenida 

Guido Aliberti, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2333/18. José de Carvalho. Requerimento 

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

por meio das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas - ROTAM na avenida 

dos Estados com a rua Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação, com 

ênfase no horário de pico e aos finais de semana. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2335/18. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando que seja colocado um novo portão na entrada principal para o 

terreno da mesma, localizado na rua Ulisses Tornincasa, 178, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2336/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando a instalação de câmeras que liberam 

a catraca de acesso aos idosos mediante a apresentação de documento 
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comprobatório rg. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2346/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa petrobrás transportes s.a. transpetro, visando evitar o 

acúmulo de lixo e a instalação de moradias irregulares no terreno localizado 

embaixo do viaduto Luiz Tortorello, no bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2347/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

visando evitar o acúmulo de lixo e a instalação de moradias irregulares no 

terreno localizado embaixo do viaduto Luiz Tortorello, no bairro fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2380/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando a instalação de um Centro de Perícias 

Policiais, e/ou sub-sedes regionais de outras divisões da Polícia Civil no 

espaço antes destinado à cadeia da Delegacia Sede do município de São 

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

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

nº. 2382/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

hospital e maternidade São Luiz - São Caetano, pela realização de treinamento 

de Primeiros Socorros a professores e funcionários de escolas públicas e 

privadas de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2383/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao jornalista, Professor e memorialista ademir médici, pela 

matéria veiculada na coluna "Memória" no Diário do Grande ABC, referente 

à reforma e revitalização da capela de Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2384/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao time de futebol profissional do São Caetano, por garantir a 

vaga na Copa Paulista de Futebol. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2396/18. Sidnei Bezerra da Silva. Moção de apoio 

à Cabo PM Kátia da Silva Sastre, do 4º BAEP, a qual, em trajes civis, de folga 

e com a arma da corporação, impediu um roubo nas proximidades de um 

estabelecimento de ensino em 12/05/2018 na cidade de Suzano/SP. Colocado 
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em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2398/18. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à brilhante interação entre o CECAPE, 

Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação, e o DTI - Departamento 

de Tecnologia da Informação, que resultou na realização da avaliação de 

desempenho denominada "Prova São Caetano", durante os dias 15 a 17 de 

maio corrente. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2406/18. Mesa Diretora. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Vice-Prefeito e 

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Roberto Luiz Vidoski, 

pela realização da 1ª Festa das Nações Esportivas em São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2407/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao nobre vereador Anacleto Camapanella Junior 

por ter assumido a presidência da APAMI. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2421/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

em toda a extensão das ruas e avenidas do bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2077/18. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito 

municipal, visando informações sobre o possível crime ambiental ocorrido no 

parque Catarina Scarparo D’Agostini, conhecido como "Chiquinho", devido 

ao vazamento por falta de manutenção de quase toda a água do lago existente 

no referido local, colocando em risco iminente todo tipo de vida animal ali 

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

esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os 

vereadores Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Anacleto Campanella Junior. 

Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos 

vereadores César Rogério Oliva, Francisco Bento de Macedo, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se.”  

Processo nº. 2348/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Hester de Oliveira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2379/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção 
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em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Prof. 

Aloisio Ordine. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2397/18. José de Carvalho. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Glenir 

Santarneschi. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um 

minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: 

Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de 

Lira. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira. Dando continuidade à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Ubiratan Ribeiro 

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 8366/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, o ‘Dia da Economia Solidária’ e dá outras providências”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

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

palavra o Vereador Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Item II - Processo nº 

0680/18. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Decreto Legislativo apresentado pela Comissão de 

Finanças e Orçamento, em seu Parecer nº 199, de 2017/2018, que “Aprova as 

Contas do Prefeito Municipal, referentes ao exercício de 2015 e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-

se de votação de Projeto de Decreto Legislativo pela aprovação do parecer do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre as contas do Executivo 

Municipal relativas ao Exercício de 2015, nos termos do artigo 176, § 5º, 

alínea “b”, do Regimento Interno, a votação será procedida de forma nominal. 

O Sr. Presidente também esclarece que o parecer do Tribunal de Contas 

somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da 

Câmara, e que, como a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços), 

neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, 
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ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” 

e os que forem contrários deverão votar “Não”. O 1º Secretário procede à 

chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 18 (dezoito) 

votos “SIM” e 1 (um) ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se.” “Remeta-

se os respectivos atos legislativos aos Tribunais Competentes, ao Prefeito 

Municipal e ao ex-Prefeito Municipal”. Item III - Processo nº 2118/18. 

Eduardo José Vidoski. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução 

que “Concede licença ao Vereador Eduardo José Vidoski, para tratar de 

assuntos particulares, pelo prazo de 23 (vinte e três) dias, no período de 4 a 26 

de junho 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. Item IV - Processo nº 2088/18. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera o caput do 

art. 3º da Lei Municipal nº 4.285, de 6 de abril de 2005 que cria o Conselho 

Municipal de Cidadania e Participação Social – COMCIPAS.”. 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 2089/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão 

e Votação do 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”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item 

VI - Processo nº 1966/18. Sidnei Bezerra da Silva. 1ª Discussão e Votação 

do 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 1932 – MMDCA’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

favorável. O Presidente informa que se encontra na Mesa pedido de Vista do 

processo por 1 (uma) Sessão, feito pelo autor, Sidnei Bezerra da Silva, 

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 1 (uma) 

Sessão”. Item VII - Processo nº 1926/18. Anacleto Campanella Junior. 

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

título de ‘Cidadã Sulsancaetanense’ à Senhora Rosângela Maria Negrão, pelos 

relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 
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favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

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

Anacleto Campanella Junior. O Presidente solicita e o Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição assume a presidência da Mesa. Para encaminhar a 

votação, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida 

reassume a presidência da Mesa. 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 

17 (dezessete) votos “SIM” e 2 (dois) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-

se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezoito horas e quarenta e quatro 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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