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ATA DA 35ª 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 SETE 

DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e seis 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 34ª Sessão 

Ordinária, da 20ª e 21ª Sessão Extraordinária, do 4º Ato Solene e da 15ª, 16ª 

e 17ª Sessão Solene são “Aprovadas”. Em seguida, o Sr. Presidente, informa 

que se encontra na pauta da Ordem do Dia, o processo legislativo referente à 

peça orçamentaria de 2019, nos termos do Artigo 191, do Regimento Interno 

e, por conta disto, o Expediente ficará reduzido para 30 (trinta) minutos. 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 relativo ao mês de 

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

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

encaminhando cópia do Decreto nº 11.351, de 07/11/18. “Ciente”. Processo 

nº. 5983/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Institui a ajuda de custo 

aos agentes de fiscalização lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, 

Secretaria Municipal de Obras e Habitação, Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão e Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5984/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para 

contribuintes em situação de vulnerabilidade social e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 5842/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a inclusão de frases de combate ao mosquito Aedes aegypiti 
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nas contas de água no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5843/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

Município de São Caetano do Sul o "Dia do Bioinseticida contra as Larvas da 

Dengue e Zika Vírus” e dá providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5844/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a divulgação, nas escolas 

municipais, a respeito da importância da luz solar no tratamento da miopia no 

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

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

nº. 5845/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a exibição de vídeos educativos ao combate à dengue em todas as 

sessões de cinema 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. 5864/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização e Orientação 

sobre o Uso de Andadores Infantis nos Lares, nas Creches e nas Escolas' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5897/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 5.292, de 

04 de maio de 2015, institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, o Dia da Segurança Pública Municipal, a 

ser comemorado no dia 19 de maio, e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 5898/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a 

ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.070 de 07 de junho de 2002. 'Institui o 

Programa de Prevenção a Osteoporose no Município de São Caetano do Sul e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5899/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 'Praça Itinerante de Orientação a Doação 

de Sangue' 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. 5928/18. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de 

Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

São Caetano do Sul, o ‘Dia da Umbanda’ e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 5931/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “altera a ementa e o 

'caput' do art. 1º da Lei nº 4.891, de maio de 2010, que 'Institui a identificação 
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de assentos destinados a idosos, gestantes, pessoas com necessidades 

especiais, em próprios municipais de atendimento público', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5948/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana da Arte Contra a Dengue’ e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5950/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre o uso facultativo, a pacientes idosos ou com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, dos serviços de agendamento telefônico de 

consultas realizadas pelas unidades municipais de saúde 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. 5951/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

inserção de texto informativo, nos carnês de IPTU do município de São 

Caetano do Sul, sobre os crimes de maus-tratos e abandono de animais e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5952/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. "Altera o 

Parágrafo Único do art. 12 da Lei nº 4.068, de 7 de junho de 2002, que dispõe 

sobre o Centro de Controle de Zoonoses no Município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 5832/18 a 5834/18. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de um Hospital do Idoso, 

em São Caetano do Sul; a revitalização de todas as UBS da cidade de São 

Caetano do Sul; e a revitalização da EMEI José Ferrari, em São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5837/18 a 5840/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação do “sussurrofone” nas 

escolas públicas municipais, tendo como objetivo auxiliar os alunos na leitura; 

a secretaria competente para o fornecimento de Cesta Básica à Viúva (o) do 

(a) Guarda Civil Municipal que tombar fatalmente ou ficar definitivamente 

inválido no efetivo cumprimento do dever; para com brevidade, que seja 

realizada a limpeza e manutenção de todas as calhas instaladas nas escolas 

públicas de São Caetano do Sul; e para organizar e promover, em articulação 

com a diretoria regional de ensino, a integração dos estudantes das duas 

últimas séries do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio, como 

Agentes Voluntários para o combate aos focos da dengue nos quarteirões em 

que residem. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5861/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando o desentupimento e limpeza do bueiro localizado entre as ruas 

Engenheiro Cajado de Lemos e São Jorge, no bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5862/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando para que envie uma equipe de campo para 

realizar estudos para reformar a valeta, passagem de águas pluviais, da rua 

Turmalinas, 110 com a rua da Fortuna, 464 - bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5863/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que envide esforços tendo 

como objetivo dispor de bíblias em linguagem braile nas bibliotecas públicas 

municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5869/18 a 5872/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

nº 158, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, laboriosos 

estudos visando a possibilidade de colocar um efetivo da Guarda Civil 

Municipal - GCM, permanente no Centro de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher - CAISM, situado à rua Herculano de Freitas, nº 200 - bairro 

Fundação; a reforma dos banheiros do pronto socorro, em utilização no antigo 

Hospital São Caetano, situado à rua Espírito Santo, número 277; e a 

remarcação de faixa de travessia de pedestres na rua Antônio de Andrade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5873/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação do projeto 

denominado “Geladeira Literária”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5875/18 a 5878/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

intensificação na fiscalização em relação ao barulho no Clube Recreativo 

Esportivo Gonzaga, situado à rua luiz lousa, nº 170, bairro Olímpico; a 

intensificação da fiscalização quanto ao barulho no clube GISELA, sito à rua 

Sebastião Diogo, nº 99, bairro Boa Vista; estudos a instalação de um semáforo 

no cruzamento entre as ruas Marlene e Iguaçu; e intensificação da fiscalização 

de trânsito na rua Eldorado, altura do numeral 467, no bairro Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5880/18. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reparar o problema do ar 

condicionado na U.T.I do Hospital Maria Braido, sito à rua São Paulo, nº 

1840, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5883/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua 

Visconde de Inhaúma e ruas adjacentes, do bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5887/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos visando a inclusão das 

disciplinas de Meio Ambiente e Proteção Animal na grade curricular das 
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escolas municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5889/18 a 

5891/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas 

visando medidas para diminuição de óbitos hospitalares causados por 

septicemia; estudos e tratativas visando a readequação de alguns canteiros 

instalados nas calçadas da avenida Goiás; e estudos e tratativas visando a 

ampliação da faixa de embarque e desembarque do Terminal Rodoviário 

Nicolau Delic. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5892/18 e 5893/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos sobre a possibilidade de 

realizar a pintura de faixa de solo com os dizeres “carga e descarga” ou 

sinalização horizontal zebrado na rua Gonçalves Dias, nº 61– bairro Cerâmica; 

e verificar a possibilidade de implantar placas indicativas nas ruas do 

município informando a localização da unidade do SESC São Caetano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5900/18 a 5902/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda de uma árvore na rua da Fortuna, altura no numeral 

158, no bairro Prosperidade; a adequação do tempo bem como a sincronia dos 

semáforos, em toda extensão da avenida Goiás; e a instalação de lombada na 

rua Ângelo Ferro, altura do numeral 515, no bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5903/18 e 5904/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de bocas coletoras, denominadas “bocas de 

lobo ou bueiros”, ou outro sistema de escoamento de água, nas proximidades 

do ponto de ônibus instalado na estrada das Lágrimas, altura do número 1521, 

em frente ao cemitério das Lágrimas, no bairro Cerâmica; e a revitalização da 

praça do maçom, localizada em frente ao fórum de São Caetano do Sul, entre 

as ruas Manoel Augusto Ferreirinha, Nelly Pellegrino e estrada das Lágrimas, 

no bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5907/18 

e 5908/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: à implantação de uma 

farmácia pública com funcionamento 24 horas; e a revitalização da travessa 

Neusa Maria Alves Escudeiro, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5909/18 a 5914/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: providências urgentes no sentido de realizar a manutenção ou a 

troca da tampa do bueiro, localizado na Paraguassu em frente ao n.º 222, no 

bairro Santa Maria; a poda da copa de árvore na rua Luiz Gama, n.º 184, no 

bairro Santa Paula; providências urgentes no sentido de realizar a manutenção 

ou a troca da tampa do bueiro, localizado na rua Domingos Graciute Neto, 
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231 - bairro Barcelona; a poda da copa de árvore na rua Luiz Gama, n.º 146, 

no bairro Santa Paula; a remoção do tronco da árvore na rua Piratininga, 792, 

bairro Barcelona; e a instalação de lixeira para recolhimento de dejetos de 

animais na rua Benjamin Constant, n.º 275, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5915/18 e 5916/18. Ricardo Andrejuk. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de novas galerias pluviais na rua Ingá, altura do 

número 210; e a instalação de um redutor de velocidade na rua Amazonas, na 

altura do número 2170. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5917/18 a 

5919/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito, visando a isenção da cobrança 

de IPTU para os moradores do bairro Prosperidade, os quais tiveram suas 

casas atingidas pela enchente do último dia 23; a criação de espaço para lazer, 

em um terreno baldio situado entre as ruas Mariano Pamplona e Guido 

Aliberti, no bairro Fundação; e a revitalização do viaduto dos Autonomistas. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5921/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir no âmbito do 

município o programa “IPTU Verde”. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5923/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que conceda abono no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no 

mês de dezembro de 2018, a todos os servidores públicos pertencentes e/ou 

geridos pela administração pública direta ou indireta, do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5924/18 a 5927/18. 

Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: indicação ao Senhor 

Prefeito, criar um parque totalmente adaptado, através de parceira com o 

Projeto Alpapato, Anna Laura Parques para Todos; criar nas escolas 

municipais o “Programa Doadores do Amanhã”, conscientizando os alunos 

acerca da importância da doação voluntária de sangue, órgãos, tecidos e 

medula óssea; , juntamente com o Conselho Tutelar e demais secretarias e 

autoridades, no que concerne ao uso de entorpecente (maconha) e bebidas 

alcoólicas por menores durante o dia, principalmente nos finais de semana, na 

praça dos Imigrantes, na avenida Presidente Kennedy; e desenvolver a 

“Cartilha da Inclusão”, para que as pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida possam encontrar informações relativas à inclusão no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5932/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando tapar 

buraco na rua Oswaldo Cruz, altura do número 130, paralelo à praça Di 

Thiene, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5933/18 a 5937/18. 
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Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: que realize o recapeamento 

asfáltico localizado na rua Ribeirão Pires, altura do número 349, bairro mauá; 

a criação de aplicativo, destinado aos estudantes da Rede Municipal de Ensino 

e seus responsáveis; que realize o recapeamento asfáltico na rua Espírito 

Santo, altura do número 944, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico 

localizado na alameda Conde de Porto Alegre, altura do número 1014, bairro 

Santa Maria; e o recapeamento asfáltico da rua Solimões, no trecho que 

compreende a alameda Conde de Porto Alegre, e alameda São Caetano, 

principalmente na altura do número 174, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5939/18 a 5945/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa da árvore localizada na rua Votorantim, 379, 

bairro Barcelona; que realize a repintura da demarcação de solo de “vaga de 

idoso” e de “vaga de deficiente”, localizadas na rua Rafael Sampaio Vidal, 

222, bairro Barcelona; para que a tampa da caixa de esgoto da boca de lobo 

seja substituída pelo sistema de grade na sarjeta (churrasqueira), conforme 

demonstra foto anexa, na rua Paraguassu, 233, bairro Santa Maria; a remoção 

do tronco da árvore na rua Domingos Graciute Neto, 13, bairro Barcelona; a 

retirada do canteiro que está atrapalhando os pedestres, quando eles descem 

no ponto de ônibus da avenida Goiás, 1437, bairro Santa Paula; reforma 

estrutural das quadras dentro do parque Chico Mendes, localizado na avenida 

Simonsen, 566, bairro Cerâmica; e a realização de reparo e manutenção nos 

banheiros do parque Chico Mendes, localizado na avenida Simonsen, 566, 

bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5946/18 e 5947/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de bueiros 

inteligentes para retenção de material sólido; e a adoção de medidas de 

acessibilidade nas proximidades dos estabelecimentos públicos e privados de 

ensino, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos que funcionam como 

centro de convivência para pessoas da terceira idade e pessoas com 

deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5953/18 a 5959/18. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda das árvores 

localizadas ao redor da praça Luiz Olinto Tortorello, na rua Rio Grande do 

Sul, altura do número 594, Centro; a revitalização da praça Luiz Olinto 

Tortorello, localizada na avenida Goiás, 500, Centro; a realização de limpeza 

constante das bocas de lobo do bairro São José, além da colocação de telas 

para evitar que as sujeiras acabem as entupindo; a realização de limpeza 

constante das bocas de lobo do bairro Fundação, além da colocação de telas 
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para evitar que as sujeiras acabem as entupindo; a realização de limpeza 

constante das bocas de lobo do bairro Prosperidade, além da colocação de 

telas para evitar que as sujeiras acabem as entupindo; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, em todo bairro Cerâmica; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em todo o bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5961/18. Francisco de Macedo Bento. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, em todo o bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5964/18 a 5975/18. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: para que disponibilize brinquedos adaptados para crianças 

com deficiência ou mobilidade reduzida no parque Santa Maria; para que 

disponibilize brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou 

mobilidade reduzida no parque Cidade das Crianças, situado na alameda 

Conde de Porto Alegre, 860, bairro Santa Maria; para que disponibilize 

brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida 

no parque Espaço Verde Chico Mendes; para que disponibilize brinquedos 

adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida no parque 

Bosque do Povo; para que disponibilize brinquedos adaptados para crianças 

com deficiência ou mobilidade reduzida no Espaço de Lazer e Recreação José 

Agostinho Leal; para que juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para 

pessoas com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Anacleto Campanella, que deverá ter piso adequado, rampas de 

acesso a cadeirantes, vagas de estacionamento exclusivas para deficientes, 

temporizador semafórico (em sendo o caso), piso tátil direcional, dentre outros 

previstos em Lei; para que juntamente com a Secretaria Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível 

para pessoas com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Oscar Niemeyer, que deverá ter piso adequado, rampas de 

acesso a cadeirantes, vagas de estacionamento exclusivas para deficientes, 

temporizador semafórico (em sendo o caso), piso tátil direcional, dentre outros 

previstos em Lei; para que juntamente com a Secretaria Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível 

para pessoas com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Médio 

Profª Alcina Dantas Feijão, que deverá ter piso adequado, rampas de acesso a 

cadeirantes, vagas de estacionamento exclusivas para deficientes, 

temporizador semafórico (em sendo o caso), piso tátil direcional, dentre outros 

previstos em Lei; para que juntamente com a Secretaria Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível 
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para pessoas com deficiência, o entorno do Teatro Municipal Paulo Machado 

de Carvalho, que deverá ter piso adequado, rampas de acesso a cadeirantes, 

vagas de estacionamento exclusivas para deficientes, temporizador 

semafórico (em sendo o caso), piso tátil direcional, dentre outros previstos em 

Lei; para que juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com 

deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Médio Prof. Vicente 

Bastos, que deverá ter piso adequado, rampas de acesso a cadeirantes, vagas 

de estacionamento exclusivas para deficientes, temporizador semafórico (em 

sendo o caso), piso tátil direcional, dentre outros previstos em Lei; para que 

juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com 

deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo 

Raphael Pellegrino, que deverá ter piso adequado, rampas de acesso a 

cadeirantes, vagas de estacionamento exclusivas para deficientes, 

temporizador semafórico (em sendo o caso), piso tátil direcional, dentre outros 

previstos em Lei; e para que juntamente com a Secretaria Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível 

para pessoas com deficiência, o entorno da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental 28 de Julho, que deverá ter piso adequado, rampas de acesso a 

cadeirantes, vagas de estacionamento exclusivas para deficientes, 

temporizador semafórico, piso tátil direcional, dentre outros previstos em Lei. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5977/18 a 5982/18. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas, e constantes rondas em todas as ruas do Centro; a elaboração de 

estudos visando à instalação de semáforo no cruzamento da rua Manoel 

Coelho com a rua Ceará - Centro; à possibilidade de realizar revitalização e a 

pavimentação da pista de caminhada localizada entre as ruas Nazareth, 

Capeberibe e Tapajós - bairro Barcelona; estudos sobre a possibilidade de 

realizar extração do pinheiro localizado em frente a EMEI José Corona, 

localizada na rua Mogi Guassu, nº 80 – bairro Olímpico; realizar a pintura de 

faixa de solo com os dizeres “carga e descarga” na rua Rafael Correa Sampaio, 

nº 743 – bairro Santa Paula, (foto em anexo); e avaliação ambiental a fim de 

verificar a possibilidade de extração da árvore localizada na avenida 

Presidente Kennedy, nº 2119, (solicitação SAESA, nº 1067346 em anexo). 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5985/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma e revitalização 

da EMI Alfredo Rodrigues, localizada à avenida Papa João XXIII, 601, no 

bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5841/18. 
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Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à 3.ª Companhia do 6º Batalhão da 

Polícia Militar de São Caetano do Sul e à Secretaria Municipal de Educação 

– SEEDUC, pela formação nos dias 12 e 13 de novembro de 1000 crianças 

matriculadas nos quintos anos das escolas municipais de São Caetano no 

programa PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5846/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com ênfase no combate aos 

crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5847/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5848/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro 

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

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

5849/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com ênfase no combate aos 

crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5850/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5851/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro 

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

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

nº. 5852/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com ênfase no 

combate aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Olímpico. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5853/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com ênfase no combate aos crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5854/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e 

roubo, nas imediações do bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5855/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5856/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com ênfase no combate aos crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5857/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5858/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro 

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

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

5859/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com ênfase no combate aos 

crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5860/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas com ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas 

imediações do Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 5865/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando a padronização dos 
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fios nos postes de energia de toda cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5866/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Net Serviços de Comunicação S/A, 

visando a padronização dos fios nos postes de energia de toda cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5867/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a padronização dos fios nos postes de energia 

de toda cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5874/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos Vítor Hugo Parinazzo 

Viana, Caíque Fernando de Oliveira, Victor Hugo Ferreira Gomes, Nathan 

Gustavo da Silva Leal, Mauro Dall Acqua Neto e o Coach Henrique Torres, 

pela conquista do 1º lugar na Liga Escolar Brasileira de LOL. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5884/18. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda a 

extensão da rua Visconde de Inhaúma e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5885/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a União dos Vereadores do Brasil (UBV), 

por completar, neste último dia 16 novembro, 54 anos de sua fundação, 

história e trabalho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5886/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Centro Integrado de Saúde 

e Educação Moacyr Rodrigues pelo trigésimo ano de fundação, história e 

excelência, comemorado em 13 de novembro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5896/18. Maurício Fernandes da 

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

de Congratulações à escola municipal de educação Vicente Bastos, pela 

conquista do campeonato da Primeira Liga Escolar de League of Legends. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5929/18. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 
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de Voto de Congratulações pelos 67 anos da Igreja do Evangelho 

Quadrangular no Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 5930/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 17 anos de 

apostolado do Pastor Renê de Araújo Terra Nova. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5938/18. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelos dois anos da Comunidade Evangélica Novidade de Vida 

(CENOVI). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5960/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5962/18. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5963/18. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5976/18. 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 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, que tratava sobre o assunto 

de bolsas de estudos. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que a discussão 

para este processo foi concluída na 34ª Sessão Ordinária, e que restou a esta 

Sessão os encaminhamentos para votação e a votação. Para encaminhar a 

votação, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado 

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

Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 5888/18. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Benedita Rosa Meloni. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5906/18. Marcel 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Barbosa da Silva. 

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. Exaurido o tempo regimental para fase do 

Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente, 

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

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

Vereador Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, a fim de saudar a data de “Vinte de 

Novembro”, comemorativa ao “Dia Nacional da Consciência Negra”. E 

assim é procedido. Em seguida, dando continuidade à presente fase, o Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz 

uso da palavra o Nobre Edil: Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais 

desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem 

do Dia. Item Único - Processo nº 5554/18. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa 

do Município para o exercício de 2019.”. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. O Sr. 

Presidente comunica ao Plenário que a Comissão de Finanças e Orçamento 

aguardará pelo recebimento de emendas a este Projeto de Lei, durante 02 

(dois) dias, devendo as mesmas serem apresentadas ao Presidente da referida 

comissão. 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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