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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

TREZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e dois 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 33ª Sessão Ordinária e 

da 19ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário a presença do Coronel Nishikawa, eleito, neste ano, Deputado Estadual 

pelo Estado de São Paulo. Para tomar assento junto à Mesa, a fim de acompanhar 

a presidência dos trabalhos desta Sessão, o Sr. Presidente convida e o Coronel 

Nishikawa aceita. O Sr. Presidente solicita e os Nobres Edis César Rogério Oliva 

e Ubiratan Ribeiro Figueiredo, em comissão, acompanham o Coronel Nishikawa 

até o seu assento junto à 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. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando Cópias dos 

Decretos: nº 11.348, de 30/10/18; nº 11.349, de 01/11/18; e nº 11.350, de 

05/11/18. “Ciente”. Processo nº. 5762/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuições no 

exercício de 2019, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5763/18. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a conceder 

subvenções sociais no exercício de 2019, às entidades que especifica, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5789/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Autoriza o município de São Caetano do Sul a se retirar do Consórcio 

Intermunicipal do Grande ABC.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5790/18. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que “ Dispõe sobre o Programa Preceptoria Médica da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

5791/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “ Autoriza a Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS a ampliar sua atuação de ensino e 

altera o seu quadro de pessoal e dá outras providências.". “Às Comissões de 
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Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5730/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que dispõe sobre a afixação de placas 

nos locais que especifica, informando sobre a não obrigatoriedade de 

reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório, de documentos 

destinados à atos e procedimentos administrativos, 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. 5731/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes e Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Lei que “Institui o 

'Programa Voluntário para Doação de Alimentos', 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. 5759/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que dispõe sobre a garantia, aos usuários de 

estacionamento em estabelecimento comercial situado no município de São 

Caetano do Sul, do tempo mínimo de 20 minutos para saída do estacionamento, 

após o pagamento da tarifa e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5760/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a aplicação de multas de 

trânsito, para estacionamento irregular de veículos em vagas destinadas às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em estabelecimentos 

comerciais que especifica, 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. 5788/18. Ricardo Andrejuk. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a permissão da presença de doula durante todo o periódo do 

trabalho de parto, parto e pós parto imediato, bem como nas consultas de exames 

pré-natal, sempre que solicitado pela parturiente, na maternidade, hospitais e 

demais equipamentos da rede municipal de saúde.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5705/18. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize 

manutenção da faixa de travessia elevada (lombofaixa), limpeza dos bueiros e 

demais medidas que identificarem pertinentes, na rua Baraldi, altura do nº 938, 

próximo à rua Santa Catarina, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5706/18 e 5707/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  o fechamento 

da rua domingos graciuti neto, do nº 13 ao 500, bairro Santa Maria, aos 

domingos, para realização da “Rua de Lazer”; e  proceda com o conserto de um 

buraco existente no asfalto e no cimento, no cruzamento entre a rua São Jorge 

com a rua José de Alencar, no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5709/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão das ruas Madeira, Tibagi, Ivaí, Arlindo Marchetti 
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e adjacentes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5710/18 a 5721/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município:  a imediata remoção de uma caixa e 

poste de radar, na calçada do condomínio Alegre condominium, localizado na 

rua Alegre, nº 156, esquina com a rua Piratininga - bairro Barcelona, (foto em 

anexo);  determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes 

rondas, principalmente nos horários de entrada e saída, nas imediações das 

escolas localizadas no bairro Santa Maria;  determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na praça das Andorinhas localizada no bairro Santa Maria;  

estudos sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em todas as ruas 

do bairro Santa Maria, com atenção especial para aquelas que recebem maior 

fluxo de veículos;  instalar placas de proibido estacionar caminhões na rua 

Guaporé, altura do número, 592 - bairro Santa Maria;  realizar manutenção na 

iluminação dos postes localizados em todas as ruas do bairro Santa Maria;  a 

elaboração de estudos visando à possibilidade de contratar mais médicos de 

diversas especialidades para atender a demanda de pacientes na UBS Amélia 

Richard Locatelli;  a elaboração de estudos visando substituir a iluminação atual 

por lâmpadas de LED em toda a ruas do bairro Santa Maria;  estudos visando à 

revitalização geral e manutenção dos brinquedos na Cidade das Crianças;  

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

APAE, localizada na rua Xingú, nº 70 - bairro Santa Maria;  determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas principalmente nos horários de entrada e 

saída, nas imediações da EMI theresa coan fiorotti, e da EMEI Jacob João 

Lorenzini, localizadas na rua Ulisses Tornincasa - São José; e  determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da Cidade das 

Crianças, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5725/18 a 

5728/18. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  a regularização do 

tempo de semáforo na avenida Goiás, entre as ruas Votorantim e Piratininga;  a 

instalação de tomada de energia elétrica na escadaria de acesso a capela no 

monumento terço dos homens, sito à rua Humberto de Campos com a rua Luiz 

Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José;  a criação de turma de g5 para o 

período da tarde na EMEI Fortunato Ricci, cito á rua Oriente, 333 no bairro 

Barcelona; e  a revitalização bem como adequação do caminho para pedestres 

(calçada) na alameda Terracota altura do número 185, no bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5729/18. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a fluidez do fluxo de veículos e 

segurança de pedestres na altura do numeral 2.100 da avenida Presidente 

Kennedy (primeiro portão da garagem municipal), de acordo com a melhor 

técnica, sugerindo-se todavia, a instalação de faixa para motocicletas e sinais 
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semafóricos para veículos e pedestres, sincronizados com os sinais semafóricos 

já existentes em frente ao numeral 2.300 (clube Abrevb) da mesma via, conforme 

ilustração anexa. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5732/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos e 

tratativas visando disponibilizar na rede pública municipal de educação o serviço 

de psicologia escolar. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5734/18 a 5738/18. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município:  a reforma de uma obra não concluída 

pela Prefeitura Municipal, na rua Arlindo Marchetti, altura dos numerais 162 ao 

336;  a instalação de semáforo de três tempos no cruzamento entre as ruas 

Arlindo Marchetti e a avenida Presidente Kennedy;  a instalação de bueiros na 

rua Major Carlos Del Prete, altura do numeral 297;  que o terreno nos fundos da 

Unidade Básica de Saúde - Dolores Massei, na rua Senador Fláquer, nº 134, seja 

carpido; e  a recolocação das lâmpadas nos pontos de iluminação no chão e nas 

árvores no entorno do jardim do CECAPE - Centro de Capacitação dos 

Profissionais da Educação Drª Zilda Arns, localizado à rua Tapajós, nº 300, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5739/18. Daniel 

Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas que realize a “Operação 

Natal Seguro”, concernente à segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços 

urbanos e limpeza pública nos bairros Centro, Vila Gerty, Barcelona, Santa 

Paula e São José, com especial foco no comércio local destas regiões, no período 

compreendido de 01 de dezembro a 31 de dezembro, das 9:00 às 22:00 horas 

para atenção aos munícipes e aos comerciante e, das 22:00 às 9:00. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5740/18 a 5742/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município:  a limpeza e poda das árvores da praça Cezário 

Migliani, localizada na rua Henrica Grigoletto Rizzo, nº1008, bairro Boa Vista;  

para que se intime o proprietário do imóvel da rua Roberto Simonsen, n°1339-

1341, bairro Santo Antônio; e  a poda da raiz da árvore localizada na rua 

Engenheiro Cajado de Lemos, nº 245, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5745/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a regulamentação, fiscalização e a implantação 

de multas por meio de agentes municipais de trânsito para quem desrespeitar o 

uso de vagas de estacionamento prioritárias, reservadas às pessoas com 

deficiência, idosos ou mobilidade reduzida, em estabelecimentos comerciais, 

bem como estacionamentos particulares de uso coletivo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5746/18 a 5752/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  

estudos visando a implantação de uma lombofaixa na rua Herculano de Freitas, 
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altura do numeral 729, nas proximidades do Grupo Espírita Irmã Diva;  a 

reforma da EME Professora Alcina Dantas Feijão, localizada à rua Capivari, nº 

500, bairro Mauá;  a fiscalização nos bares existentes na rua Amazonas e entre 

as ruas São Paulo e Maranhão;  a análise da árvore e posteriormente a poda, no 

pátio no interior da EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, localizada à rua 

Maranhão, nº 22, bairro Santo Antônio;  a reforma, em caráter de urgência, da 

Escola Municipal de Idiomas Paulo Sergio Fiorotti, situada à rua Visconde de 

Inhaúma, nº 905, bairro Oswaldo Cruz;  a construção de bocas de lobo ao longo 

da rua Graça Aranha, no bairro Fundação; e  a possibilidade de tornar via de mão 

única (sentido centro - bairro) a rua Giovanni Thomé, em toda sua extensão. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5754/18 a 5756/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município:  apurar as denúncias de pacientes do Hospital Municipal Maria 

Braido, localizado à rua São Paulo, nº 1840;  a revitalização da praça, que fica 

situada na congruência das ruas Lisboa, Bom Pastor e Geovani de Nardi; e 

laboriosos estudos visando a garantia de recolhimento do lixo, na rua Rafael 

Correa Sampaio, nº 328, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 5761/18. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a realização poda e vistoria nas árvores das ruas do bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5765/18 a 5776/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município:  a instalação de um semáforo no 

cruzamento entre as ruas Conde de Porto Alegre e Tibagi;  a reforma do corrimão 

externo do CAPS - centro de atenção psicosocial Dr. Ruy Penteado, situado à 

rua dos Castores,nº 60;  a instalação de lombofaixa, em frente ao parque Santa 

Maria, situado à rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, número 231; 

a instalação de um semáforo no cruzamento entre a rua José Paolone e a rua 

Niterói;  a instalação de bueiros na rua Major Carlos Del Prete, altura do numeral 

297; a instalação de um semáforo no cruzamento entre a rua José Paolone e a rua 

Niterói;  a instalação de bueiros na rua Major Carlos Del Prete, altura do numeral 

282; a instalação de um semáforo no cruzamento entre a rua José Paolone e a rua 

Niterói;  a instalação de bueiros na rua Major Carlos Del Prete, altura do numeral 

282;  a poda de árvore na rua das Mangueiras, altura do numeral 236, bairro 

Cerâmica;  a reforma na Unidade Básica de Saúde - UBS Nair Spina Benedicts, 

na rua Oswaldo Cruz, nº 1153;  a reforma do passeio público no entorno da 

Unidade Básica de Saúde - UBS Amélia Richard Locatelli, situada à alameda 

João Galego, nº 01, bairro Santa Maria;  a readequação da placa de sinalização 

de trânsito já existente, no cruzamento entre as ruas Arlindo Marchetti e rua 

Vanda;  a celeridade da conclusão das obras no Pronto Socorro Municipal Albert 

Sabin, com foco no cumprimento das cláusulas contratuais entabuladas, 
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impondo se for o caso as penalidades cabíveis aos responsáveis pelo 

descumprimento dos prazos acordados;  a demarcação de vaga destinada à 

transporte escolar em frente a EMI Gastão Vidigal Neto e Escola Municipal de 

Educação Infantil Romeu Fiorelli, situadas à rua dos Berilos, nº 113, bairro 

Prosperidade; e  estudos visando a reforma de uma canaleta sem acabamento na 

esquinas das ruas da Fortuna e Turmalinas, no bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5779/18 a 5782/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município:  determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

diuturnamente, com maior frequência, em todo o bairro São José;  determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas diuturnamente, com maior 

frequência, em todo o bairro Prosperidade;  determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas diuturnamente, com maior frequência, em todo o 

bairro Santa Maria; e  determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

diuturnamente, com maior frequência, em todo o bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5793/18 a 5795/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município:  convênio com o governo do estado de São Paulo, para trazer 

para São Caetano do Sul o exitoso programa social “Via Rápida Emprego” para 

pessoas com deficiência;  a instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha 

ou outra cor de destaque para travessia de pedestres na rua Maranhão próximo à 

rua Pinheiro Machado; e  a colocação de bancos na praça Cardeal Arcoverde. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5808/18 a 5816/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nas imediações da rua Ingá, no bairro Oswaldo Cruz;  determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Gonçalves 

Dias, no bairro Cerâmica;  determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua General Osório, no bairro Santa Paula;  a 

reforma do passeio público (calçada) e a troca da tampa do bueiro na avenida 

Presidente Kennedy, 2657, no bairro Santa Paula;  a poda da copa de árvore na 

rua Ribeirão Preto, com a rua Piracaia, no bairro Olímpico;  a poda da copa de 

árvore na rua Ribeirão Preto, n.º 352, no bairro Olímpico;  o remanejamento do 

ponto de ônibus localizado em frente a farmácia, na avenida Goiás, 782, bairro 

Santo Antônio;  a poda da copa de árvore na rua Ribeirão Preto, n.º 344, no bairro 

Olímpico; e  a instalação de vaga de estacionamento para deficientes físicos em 

frente à residência na rua Teodoro Sampaio, 123, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5817/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando  para que com brevidade, seja 

estudada a instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha ou outra cor de 
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destaque ou semáforo sinalizador para travessia de pedestres na rua Wenceslau 

Brás, cruzamento com a Raphael Correia Sampaio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5820/18 a 5825/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  a 

instalação de câmeras de monitoramento em vias que apresentam maior 

incidência de roubos de celulares, cruzamento das ruas Humberto de Campos e 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira - Vila São José;  realizar poda e vistoria 

nas árvores das ruas do Centro;  revitalização geral no Centro de Saúde Dr. 

Manoel Augusto Pirajá, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 282 

– bairro Santo Antônio;  o incentivo para que seja colocado recipientes, em spray 

ou líquido em todos os próprios públicos, escolas, hospitais com repelente e 

instruções sobre a importância de prevenir contra a dengue e doenças 

correlacionadas;  a possibilidade da construção ou implantação de mais uma 

unidade de ensino de idiomas em nosso município; e  acelerar processo de 

limpeza dos bueiros localizados nas ruas do Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5827/18 a 5829/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: , em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, para a 

instalação de banheiros públicos em pontos estratégicos na avenida Presidente 

Kennedy; , em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, para a 

instalação de cobertura na área destinada à prática de atividades de musculação 

situada nas dependências do parque Espaço Verde Chico Mendes, localizado na 

avenida Fernando Símonsen, 566, bairro Cerâmica; e , em conjunto com a 

Secretaria Municipal da Fazenda, para instalação de bebedouros refrigerados em 

pontos estratégicos do longo percurso de caminhada na avenida Presidente 

Kennedy. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5708/18. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Madeira, Tibagi, Ivaí, 

Arlindo Marchetti e adjacentes. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5722/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos horários de entrada 

e saída nas proximidades das escolas localizadas no bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5723/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da APAE, localizada na rua 

Xingú, nº 70 - bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5724/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 
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ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos horários de entrada 

e saída nas proximidades da EMI Thereza Coan e EMEI Jacob João Lorenzini, 

localizadas na rua Ulisses Tornincasa, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5757/18. 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 bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5758/18. 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 Pan, no 

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

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

5778/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Eletropaulo metropolitana 

eletricidade de São Paulo (AES Eletropaulo), pela realização dos exitosos 

programas sociais “Eletropaulo nas escolas” e “Recicle mais pague menos”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5783/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, 

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

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

nº. 5784/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas diuturnamente, com 

maior frequência, em todo o bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5785/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

ostensivas diuturnamente, com maior frequência, em todo o bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5786/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, 

em todo o bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5792/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo 

Desembargador Paulo Dimas Di Bellis Mascaretti, por sua indicação para o 

cargo de Secretário de Justiça do Estado de São Paulo na gestão do Governador 
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eleito nas últimas eleições, João Dória Junior. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5797/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

Excelentíssimo Juíz Federal Sérgio Fernando Moro, por ter aceito o convite do 

Presidente eleito, Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro, para assumir a 

cadeira de Ministro da Justiça e Segurança Pública, a partir de janeiro de 2019. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5800/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações em razão do lançamento do livro “São Caetano em 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5801/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Tiro de Guerra de São Caetano do Sul, assim 

como o Coordenador da Defesa Civil, Juscelino Brilhante, pela promoção das 

atividades de instrução sobre Primeiros Socorros e Combate a Incêndio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5802/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, objetivando providências quanto aos fios pendentes na 

avenida Senador Roberto Simonsen, altura do número 570, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5803/18. Moacir Luiz Gomes 

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

Congratulações ao Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul , 

por promover 25ª SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho, ocorrida durante a 2ª semana deste mês. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5804/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

ostensivas nas imediações da rua General Osório, no bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5805/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Ingá, no bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5806/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos períodos vespertinos e noturno, 
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nas imediações da rua Gonçalves Dias, no bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5807/18. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Fernando Piva, no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5818/18. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e outros. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, objetivando a alteração da data de 

“manutenção programada na rede elétrica” prevista para o dia 21 de novembro 

de 2018, das 10:00 às 18:00 horas, na região do bairro Santa Paula, 

especificamente na rua Maranhão. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5819/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos horários de entrada 

e saída nas imediações das escolas localizadas no Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5826/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Doutor José Auricchio 

Junior, pela redução da mortalidade infantil no município. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5619/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal 

solicitando informações da situação do ensino médio de São Caetano do Sul, 

levando-se em conta a nota oficial divulgada no site e nas redes sociais da 

prefeitura, sobre a não participação no convênio com a universidade de São 

Caetano do Sul - USCS, referente ao projeto para criar o colégio universitário. 

O Sr. Presidente comunica ao plenário que, durante fase do Expediente da 33ª 

Sessão Ordinária, a discussão do presente processo foi concluída, e que, em 

razão do exaurimento do tempo regimental daquela fase, logo após iniciados 

encaminhamentos para votação, ficou o presente processo “Pendente de 

Votação”. Dando continuidade encaminhamento da votação, fazem uso da 

palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanela Junior. 

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

César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Calvancati de 

Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 5753/18. Jander Cavalcanti 

de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à secretaria competente 

visando informações do Magnífico Reitor da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul - USCS sobre questionamentos levantados na Audiência Pública, 
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que tratava sobre o assunto de bolsas de estudos. 5753/18 - Colocado em 

discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Exaurido o 

tempo regimental da fase do Expediente, fica o processo “Pendente de 

Discussão e Votação”. Processo nº. 5733/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Senhor Gercilo Martins Neto. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5764/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Luiz Carlos Martins Buosi. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5787/18. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Benedito Ducidio 

Gomes Nogueira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5796/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo Senhor Soldado Policial 

Militar Vinicius de Oliveira de Moura. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”.  

 

Em razão 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 comunica 

ao Plenário, em cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de 

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

Olyntho Sequalini Voltarelli, a fim de saudar a data cívica de “15 de Novembro”, 

comemorativa ao “Dia da Proclamação da República”. E assim é procedido. Para 

fazer um pronunciamento na tribuna, o Sr. Presidente passa a palavra ao Coronel 

Nishikawa. Assim é procedido.  

 

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, Jander Cavalcanti de Lira. O Presidente solicita e o 

Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a presidência da Mesa, que 

procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra 

o Nobre Edil: Marcos Sergio Gonçalves Fontes. O Vereador Eclerson Pio Mielo 

reassume a presidência da Mesa e procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 
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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 6805/17. César Rogério Oliva. 2ª 

Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade 

dos supermercados higienizarem os carrinhos de compras utilizados pelos 

clientes, no âmbito do 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, 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”. “Arquive-se”. 

Item II - Processo nº 5572/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a denominação de um trecho da atual Rua João 

Pessoa, constante do Anexo da Lei Municipal nº 1.348, de 29 de março de 1965, 

passando a denominar Rua Samuel Klein conforme descreve.”. 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”. 

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

Item III - Processo nº 0812/18. Jander Cavalcanti de Lira. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Estabelece, no âmbito do Município de São 

Caetano do Sul, a obrigatoriedade dos comerciantes de alimentos que utilizam 

as vias ou os espaços públicos, em eventos esporádicos ou transitórios, de 

disponibilizarem aos consumidores formas de higienização das mãos.”. 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 2026/18. Eduardo José Vidoski. 1ª Discussão e 

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

do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização Sobre os 

Primeiros Mil Dias de Vida’ 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 2741/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas 

do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Emérito’ ao 

Ilustríssimo Senhor Doutor João Alberto Ferreira de Mattos, 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. 
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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”. Item VI - Processo nº 4790/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Emérito’ ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Doutor José Auricchio Júnior, 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 17 (dezessete) votos “SIM” e 2 (dois) ausentes, fica 

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

convocação, o Sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para duas Sessões 

Extraordinárias, que acontecerão no dia 27 (vinte e sete) de novembro, terça-

feira, a partir das 09 (nove) horas, e declara, às dezenove horas e vinte 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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