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ATA DA 15ª 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 NOVE 

DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta 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 14ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador 

Moacir Luiz Gomes Rubira, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 0768/70. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.271, de 21/05/18. 

“Ciente”. Processo nº. 1211/07. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.270, de 18/05/18. “Ciente”. 

Processo nº. 2503/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.272, de 22/05/18. “Ciente”. Processo 

nº. 2381/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação dos 

dispositivos da Lei Municipal nº 5.044, de 07 de dezembro de 2011 que altera 

a denominação do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente e com 

Necessidades Especiais do município de São Caetano do Sul para 'Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência - COMPED', estabelece novas regras 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2386/18. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 4º da Lei Municipal nº 

4.154, de 25 de junho de 2003 que dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD de São Caetano do Sul.". “Às 

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

nº. 2479/18. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o 

artigo 1º, ambos da Lei nº 4.674, de 5 de agosto de 2008, que institui a 

campanha de orientação à prática da preciclagem no âmbito do município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2505/18. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Acrescenta a alínea 'h' ao art. 1º da Lei 

nº 3.347, de 21 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a isenção e descontos do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e das taxas que especifica, nas 
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condições estabelecidas e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2537/18. Mesa 

Diretora. Projeto de resolução que "Autoriza a Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul a celebrar parceria com a 'Associação Patrulheiros Mirins de 

São Caetano do Sul - Oscar Klein', de acordo com a Lei Federal nº 13.019/14, 

para os fins que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2538/18. 

Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a utilização de 

Aparelho Reanimador Manual de Ventilação Artificial (AMBU), nas 

academias de ginástica, quadras de futebol e estabelecimentos similares, no 

âmbito privado, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2539/18. Daniel 

Fernandes Barbosa. Projeto de Lei que "Institui no âmbito do município de 

São Caetano do Sul, a 'Campanha de incentivo à merenda escolar especial 

para crianças e adolescentes portadores de diabetes, hipertensão, doença 

celíaca, anemia e intolerância à lactose' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 2452/18. José de Carvalho. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede 

título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Natalino Ribeiro Viana, pelos 

relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2440/18 a 2446/18. 

José de Carvalho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: com brevidade, o cumprimento da 

Lei Municipal nº 3648/1998, que criou a disciplina Educação para o Trânsito 

nas escolas municipais de São Caetano do Sul; com brevidade a premente 

necessidade de proceder a instalação de bancos na praça localizada defronte à 

escola municipal Professor Edgar Alves da Cunha, rua Araraquara, 63, bairro 

Fundação; instalar redutor de velocidade (lombada) na rua 28 de Julho com 

rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; proceder o patrulhamento ostensivo 

por meio da Guarda Civil Municipal, lavagem e limpeza no entorno do Centro 

de Especialidades Médicas Samuel Klein, na rua Heloísa Pamplona, 269, 

bairro Fundação; a criação de uma escola municipal funcionando em período 

integral, localizada no bairro Fundação; para nos dias que antecedem a Festa 

Italiana, pintar os postes nas cores da bandeira da Itália; e a reforma e pintura 

do viaduto dos Autonomistas, que liga os bairros Centro e Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2448/18 e 2449/18. José de Carvalho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: com brevidade a instalação de fiscalização eletrônica no 

conjunto semafórico que circunda a praça dos Imigrantes, bairro Olímpico; e 

solicitando com brevidade a instalação de sinal semafórico e sinal para 
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pedestres na avenida Goiás com rua Amazonas, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2451/18. José de Carvalho. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando para com brevidade, seja estudada a instalação 

de faixa elevada pintada com cor vermelha ou outra cor de destaque para 

travessia de pedestres na rua Amazonas com a rua Niterói, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2453/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando providências para que 

seja feita uma avaliação urgente com escopo de realizar, o mais rápido 

possível, uma nova pintura de sinalização de solo de "carga e descarga", bem 

como a manutenção ou troca da placa de sinalização, na rua Espírito Santo, 

491, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2454/18. 

César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

notificação do proprietário do bar, localizado na esquina da rua Nazareth com 

a rua Maceió, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2456/18. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a reforma, revitalização e modernização das instalações da EMEI Luiz José 

Giorgetti, situada na rua Ivaí, 65, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2459/18 e 2460/18. José de Carvalho. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção e implantação de melhores condições de iluminação na estação 

de parada de ônibus municipais e intermunicipais de São Caetano do Sul; e a 

sincronização dos sinais semafóricos e sinal para pedestres na avenida Goiás 

com a rua Manoel Coelho e avenida Goiás bifurcando para a rua Espírito 

Santo, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2462/18 a 2464/18. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: fiscalização quanto ao 

estacionamento irregular de veículos na rua Ângela, bairro Nova Gerty; 

campanha de conscientização sobre o combate ao escorpião, fazendo com que 

a população seja alertada em relação aos riscos que o escorpião representa e 

também que a população se conscientize em não jogar lixo e entulhos em 

locais que não são apropriados; e oferecer aulas de natação e/ou hidroginástica 

para munícipes com deficiência ou mobilidade reduzida. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2467/18 a 2474/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a remarcação da vaga de carga e descarga, em frente a Casas 

Bahia, na rua Serafim Constantino, 42, Centro; a poda das árvores ao longo 

da rua Nazaret, bairro Santa Paula; a substituição da iluminação pública ao 

longo da rua Nazaret, bairro Santa Paula; a revitalização do parque Cidade das 

Crianças, na alameda Conde de Porto Alegre, 860, bairro Santa Maria; 

manutenção na piscina do São Caetano esporte clube, na rua Ceará, 393, bairro 
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Fundação; a instalação de uma lombada, nas proximidades do cruzamento 

entre as ruas Alegre e rua Votorantim, bairro Barcelona; o conserto de um 

buraco na esquina entra as ruas Alegre e rua Tapajós, bairro Barcelona; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas em toda extensão da rua Conselheiro Lafayette, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2475/18 e 2476/18. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvores na 

rua Rafael Correa Sampaio, 11, bairro Santo Antônio; e a revitalização da 

praça dithiene, localizada na rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2477/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação do espaço "terço dos 

homens" na praça japão, localizada entre a avenida Nelson Braido e rua 1º 

maio, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2480/18 a 

2498/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas 

visando a instalação de placas de identificação em todas as vias, do bairro 

Barcelona; estudos e tratativas visando a instalação de placas de identificação 

em todas as vias, do bairro Boa Vista; estudos e tratativas visando a instalação 

de placas de identificação em todas as vias, do Centro; estudos e tratativas 

visando a instalação de placas de identificação em todas as vias, do bairro 

Cerâmica; estudos e tratativas visando a instalação de placas de identificação 

em todas as vias, do bairro Fundação; estudos e tratativas visando a instalação 

de placas de identificação em todas as vias, do bairro Jardim São Caetano; 

estudos e tratativas visando a instalação de placas de identificação em todas 

as vias, do bairro Mauá; estudos e tratativas visando a instalação de placas de 

identificação em todas as vias, do bairro Nova Gerty; estudos e tratativas 

visando a instalação de placas de identificação em todas as vias, do bairro 

Olímpico; estudos e tratativas visando a instalação de placas de identificação 

em todas as vias, do bairro Oswaldo Cruz; estudos e tratativas visando a 

instalação de placas de identificação em todas as vias, do bairro Prosperidade; 

a instalação de placas de identificação em todas as vias, do bairro Santa Maria; 

a instalação de placas de identificação em todas as vias, do bairro Santa Paula; 

a instalação de placas de identificação em todas as vias, do bairro Santo 

Antônio; a instalação de placas de identificação em todas as vias, do bairro 

São José; a instalação de placas com os números dos telefones úteis, nas 

entradas e saídas da cidade; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos e recicláveis, na rua Amazonas, em especial, na altura do número 

2107, bairro Oswaldo Cruz; o retorno do café da manhã nos Centros de 

Terceira Idade do município; e em reiteração a indicação anterior, que sejam 
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realizadas obras de melhoria no escoamento das águas pluviais, notadamente 

na rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2500/18 e 2501/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a retomada 

de aulas de pintura a óleo no CISE João Castaldelli; e a desratização e combate 

aos pombos na, EMEF Rosalvito Cobra, localizada à rua Silvia, 670, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2508/18 a 2513/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas Nelly 

Pellegrino , Manoel Augusto Ferreirinha, José Roberto e Porto Calvo, no 

bairro Nova Gerty; a manutenção de um bueiro aberto, situado na travessa da 

Fonte com rua Tomaso Tomé, no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Espírito Santo, entre as ruas São Paulo e 

Castro Alves, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda a extensão das ruas Serafim Constantino, Santa 

Catarina, Baraldi e Luís Cavana, no Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas Amadeu Bortoletto, 

bairro Oswaldo Cruz, Urupema e Ingá, no bairro Oswaldo Cruz; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas 1º de 

Maio, travessa Vali, barros e Pandiá Calógeras, no bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2519/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar os serviços de poda de árvore 

na rua Pirajú, 183, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2524/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a prorrogação da Lei 5.589, de 07 de dezembro de 

2017, conforme previsto no art. 19. da mesma, por mais 180 dias, levando em 

consideração eventuais alterações que forem necessárias. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2526/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando visando realizar gincana nas escolas 

municipais, cuja finalidade seja a arrecadação de agasalhos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2527/18 a 2534/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para instalação de uma rotatória no cruzamento da 

rua Marechal Deodoro com rua Quintino Bocaiúva, no bairro Santa Paula; 

estudo para retirada de redutor de velocidade (lombada) localizada na rua São 

Paulo esquina com a rua Tiradentes, bairro Santa Paula; a instalação de uma 

rampa de acessibilidade para portadores de deficiências ou mobilidade 

reduzida, na praça Expedicionários, no bairro Santa Paula; a reforma na 

mureta de proteção no cruzamento da avenida Goiás com avenida Presidente 
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Kennedy, bairro Santa Paula; estudos para plantio de árvore frutífera no 

canteiro da avenida Presidente Kennedy com a rua Nazareth, bairro 

Barcelona; a repintura de faixa de deficiente físico localizada na rua 

Piratininga, 241, bairro Barcelona; repintura de faixa de pedestre que esta 

apagada na praça do Expedicionários, no bairro Santa Paula; e a pintura da 

faixa de travessia de pedestres no cruzamento da rua marechal de deodoro 

com rua Quintino Bocaiúva, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2536/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que a cidade de São Caetano do Sul, solicite junto a 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação, uma unidade da Escola de Técnicas de Economia Criativa - 

ETECRI. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2540/18 a 2543/18. José de 

Carvalho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: reformar a escola EMEF Profª. Eda 

Mantoanelli, sito à rua Ivaí, 63 - Santa Maria; reformar a EMEF Laura Lopes, 

sito à rua Coral, 155, bairro Prosperidade; reparo na calçada situada à rua 

Goytacazes, altura dos números 65 ao 69; e com brevidade, objetivando que 

sejam instaladas lixeiras removíveis (conhecidas como papeleiras) nos postes 

e nas praças do bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2545/18 a 2551/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do campus da 

USCS, localizado na rua Santo Antônio, com atenção especial ao ponto de 

ônibus e a passagem de pedestres na lateral à praça Baden Powell, que vai até 

a rua Manoel Coelho, Centro; criar parcerias com agremiações do bairro, a 

abrirem suas portas para o lazer das crianças e jovens do bairro Fundação; 

realizar poda das árvores localizadas na praça da Riqueza, bairro 

Prosperidade; realizar estudos visando realizar manutenção no bueiro 

localizado nas proximidades da travessa de acesso da EMEI Josefa da Cunha 

Leite, localizada na rua Tomaso Tomé, 270, bairro Olímpico; estudos sobre a 

possibilidade da instalação de lombadas eletrônicas nas principais vias de 

acesso as saídas da cidade, localizadas no bairro Prosperidade; a instalação de 

cobertura (abrigo) nos pontos de parada de ônibus, localizados nas ruas do 

bairro Prosperidade; e realizar completa revitalização na praça da Riqueza, 

bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2458/18. José de 

Carvalho. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM - Sede, visando permitir ao cidadão 

usuário do sistema de trens metropolitanos, pagar a passagem utilizando 

dinheiro nos dois lados da estação ferroviária. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2461/18. Sidnei Bezerra da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Empresa Brasiluz Eletrificação e 

Eletrônica, visando otimizar a iluminação na rua Lourdes altura do nº 700, no 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2466/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Escola de Robótica e Mecatrônica 

"Professor Marcelo Salles", extensivo aos professores, alunos e funcionários, 

pela conquista da medalha de prata na maior competição de robótica do 

mundo, disputada na cidade de Pleasanton, Califórnia, nos Estados Unidos da 

América, entre os dias 27 e 29 de abril de 2018. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2499/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, nas imediações da escola 

estadual Maria Conceição Moura Branco, na rua Tapajós, 1085, bairro 

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

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

2502/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao atleta de Full Contact Anderson Reis, 

pela título de Bi-Campeão brasileiro de Kickboxing 2018. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2514/18. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Amadeu Bortoletto, 

bairro Oswaldo Cruz, Urupema e Ingá, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2515/18. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Serafim Constantino, 

Santa Catarina, Baraldi, Luís Cavana, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2516/18. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas na rua Espírito Santo, entre as ruas São Paulo e 

Castro Alves, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2517/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão das ruas 1º de Maio, travessa Vali, 
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barros e Pandiá Calógeras, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2518/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Nelly Pellegrino , Manoel 

Augusto Ferreirinha, José Roberto e Porto Calvo, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2520/18. 

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

de Voto de Congratulações pela comemoração de bodas de prata do 

casamento do Bispo Vagner Camacho da Igreja Casa de Oração para todos os 

povos com a Pastora Cris Camacho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2521/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

solidariedade através do Senhor Valter Rodrigues, a todos os caminhoneiros 

do Brasil e em especial aos de São Caetano do Sul, pela exemplar 

demonstração de patriotismo, civismo e cidadania, que serviram de 

combustível para impulsionar a digna manifestação. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a 

votação, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e 

Anacleto Campanella Junior. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. A 

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

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

Expediente. Processo nº. 2523/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações parabenizando a Senhora Andreia Miguel Pinto, Presidente 

do CONESCS, pela realização da exposição a Arte Negra na cultura brasileira, 

com início em 25 do corrente mês. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2525/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

Fundação Pró-Memória, em razão da realização da exposição "São Caetano 

do Esporte", aberta à visitação no Museu Histórico Municipal. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2535/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando o conserto do passeio público (calçada) na rua Quintino 

Bocaiúva, com rua Marechal Deodoro, terreno Eletropaulo bairro Santa Paula. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2544/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Santo Antônio, 

com atenção da passagem de pedestres na lateral à praça Baden Powell, que 

vai até a rua Manoel Coelho, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2210/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações 

sobre a aplicabilidade da Lei nº 5.624, que autoriza a Prefeitura Municipal de 

São Caetano do Sul a contratar financiamento com a Caixa Econômica 

Federal para implementação do Programa Avançar Cidades - Saneamento. 

Colocado em discussão, o autor, Vereador Jander Cavalcanti de Lira, pede o 

arquivamento do Requerimento. Ninguém mais desejando fazer uso da 

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

do Requerimento fica “Aprovado”. “Arquive-se”.  Processo nº. 2211/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Senhor Prefeito municipal, visando informações sobre a aplicabilidade da Lei 

nº 5.627 que autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul a contratar 

financiamento com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social 

onde seus recursos serão aplicados na execução de projeto integrante do 

PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária da Gestão 

dos Setores Sociais Básicos. Colocado em discussão, o autor, Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira, pede o arquivamento do Requerimento. Ninguém mais 

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

pedido de arquivamento do Requerimento fica “Aprovado”. “Arquive-

se”. Processo nº. 2212/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações 

sobre a aplicabilidade da Lei nº 5.625 que autoriza a Prefeitura Municipal de 

São Caetano do Sul a contratar financiamento com a Caixa Econômica 

Federal para implementação do programa Avançar Cidades 0 Resíduos 

Sólidos. Colocado em discussão, o autor, Vereador Jander Cavalcanti de Lira, 

pede o arquivamento do Requerimento. Ninguém mais desejando fazer uso da 

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

do Requerimento fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Processo nº. 2447/18. 

José de Carvalho. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo - 

Telefônica Brasil S/A, visando informações sobre a qualidade do sinal dos 

aparelhos de telefonia móvel - operadora Vivo, principalmente nos bairros 

Santo Antônio e Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 2465/18. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 

solicitando informações quanto à execução orçamentária e despesas 

praticadas por aquele orgão. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2478/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações sobre as fotos, 

anexas, veiculadas massivamente nas redes sociais , nas quais funcionários 

públicos municipais do 156, abastecem carros particulares com combustível 

do qual não sabemos a procedência. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, 

faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Colocado em votação, 

fica "Pendente Votação". Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à 

fase de Explicação Pessoal. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da 

palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira.  O Sr. Presidente procede à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre 

Edil Anacleto Campanella Junior. O Presidente solicita e o Vice-Presidente, 

Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo, assume a presidência da Mesa, e dá 

continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da 

palavra o Nobre Edil César Rogério Oliva. O Presidente, Vereador Eclerson 

Pio Mielo, reassume a presidência da Mesa e dá continuidade à chamada 

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

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

Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Jose Carvalho. 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 2088/18. Prefeitura Municipal. 2ª 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, 

faz 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 “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-

se.” Item II - Processo nº 2089/18. Prefeitura Municipal. 2ª 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, 
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favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item III - Processo nº 2187/18. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder o uso de bem público ao Centro Espírita Antoninho da 

Rocha Marmo para suas instalações 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 IV - Processo nº 4268/17. Edison Roberto Parra. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

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

Conscientização sobre a Fibromialgia’ e dá outras providências”. Parecer da 

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

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

1º Turno”. Item V - Processo nº 5166/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera o artigo 2º da 

Lei nº 3.912, de 30 de junho de 2000, que ‘Institui o “Projeto Integração 

Escola-Comunidade”, na Rede Municipal de Ensino no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências’.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

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

VI - Processo nº 5447/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de afixação de placas informativas, nos locais onde especifica, sobre o crime 

de abandono de animais e dá outras providências”. Colocado em discussão, o 

autor, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo, 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 VII - Processo nº 5455/17. César Rogério 

Oliva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui 

a ‘Semana do Empreendedorismo nas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental’ e dá outras providências”. Colocado em discussão, o autor, 

Vereador César Rogério Oliva, 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”. 
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“Arquive-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezenove horas e vinte 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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