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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro minutos, com a presença dos 

Vereadores registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador 

Eclerson Pio Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 

5ª Sessão Ordinária e da 3ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A seguir, 

passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, 

que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 

4185/14. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.108, de 10/03/17. “Ciente”. Processo 

nº. 1103/17. Francisco de Macedo Bento. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

concessão de benefícios aos doadores regulares de sangue, residentes no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1149/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que  “Institui o programa 

‘Cinema do Bem’ que tem por objetivo a exibição de filmes institucionais de 

curta duração (curta-metragem) de conteúdo informativo sobre as entidades 

sociais sem fins lucrativos de São Caetano do Sul, antes do início de sessões de 

cinema realizadas nesta cidade.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1150/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a classificação da visão monocular 

como deficiência visual e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1151/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que  “Institui o programa “Doe uma 

placa” e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1152/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a campanha do Ensino-Aprendizagem 

dos alunos da rede pública municipal de ensino de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1153/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que  “Institui a obrigatoriedade do fornecimento pelas óticas, localizadas 
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no município de São Caetano do Sul, do certificado de qualidade e 

autenticidade expedido pelo fabricante das lentes e dos óculos expostos à venda 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1228/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibições com 

legendas para pessoas com deficiência auditiva nas salas de cinema do 

município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1229/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “Cria o “Cine Popular” 

nos CISEs, associações de bairros, associações culturais, entidades 

beneficentes e clubes de serviços.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1080/17. Sidnei Bezerra da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando adequar os semáforos 

localizados nos cruzamentos da rua Francesco Coppini com a rua Manoel 

Augusto Ferreirinha e com a rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1081/17 a 1088/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: providências junto ao terreno e prédio abandonados na 

alameda Araguaia, 782, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Santa Catarina, bairro 

Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 

extensão do bairro Barcelona; a instalação de rampa na entrada da galeria 

subterrânea que liga a rua Perrella com a rua Serafim Constantino, bairro 

Fundação com o Centro, especificamente no acesso pela rua Perrella, tal qual 

os demais acessos desta galeria; a instalação de iluminação adequada bem como 

luzes de emergência na galeria subterrânea que liga a rua Perrella com a rua 

Serafim Constantino, bairro Fundação com o Centro; sejam adotados os 

procedimentos legais para aquisição de lavadoras de alta pressão apropriadas à 

limpeza de muros, pilastras, postes, monumentos, etc. públicos em grande 

escala; a realização de uma ação social para contenção de moradores de rua 

junto aos bairros da cidade, com maior ênfase nos bairros Fundação e Centro; 

e a adoção de medidas de prevenção e saneamento de inundações na galeria 

subterrânea que liga a rua Perrella com a rua Serafim Constantino, bairro 

Fundação com o Centro, a critério da melhor técnica eleita pelos profissionais 

da secretaria municipal competente. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1089/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a manutenção e ampliação do programa de Auxílio Educacional 

Complementar (AEC), que oferece ajuda de custo mensal para moradores de 
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São Caetano do Sul que estudam fora da cidade, em cursos de ensino superior 

que não são oferecidos em faculdades sulsancaetanenses. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1091/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de uma pista de 

skate profissional na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1095/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na via e nas imediações 

da EMEF Luiz Olinto Tortorello, localizada na rua José Benedetti, 550, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1097/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

uma faixa de travessia elevada (lombofaixa) na rua Baraldi, confluência rua 

Senador Vergueiro, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1099/17 a 1102/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação de 

uma lombofaixa na rua Engenheiro Rebouças, altura do número 302, bairro 

Cerâmica; a implementação de faixa de pedestre na rua Espírito Santo, na altura 

do número 900, bairro Cerâmica; a implementação de faixa de pedestre na rua 

Constituição, esquina com avenida Senador Roberto Simonsen, bairro 

Cerâmica; e a colocação de um semáforo na rua Bom Pastor, com a rua 

Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1104/17 e 1105/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências no sentido de efetuar a higienização e a retirada de matérias 

deteriorados e entulhos das redes hospitalares da cidade de São Caetano do Sul; 

e providências no sentido de avaliar e combater a possível infestação de insetos 

e outros parasitas da árvore situada na rua Oswaldo Cruz, 2131, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1109/17 a 1118/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a criação do programa “Estima”, 

para concessão de kit pós mastectomia na rede pública de saúde deste 

município e dá outras providências; a realização de trabalhos de limpeza 

visando a contenção de enchentes e destinação de águas pluviais no córrego 

situado na rua Antônio da Fonseca Martins, bairro São José; estudos para 

realizar imediatamente serviços de revitalização na praça localizada na rua 

Presidente Nereu Ramos com avenida Guido Aliberti; providenciar a 

manutenção da pavimentação asfáltica na rua Conselheiro Lafayette, altura do 

nº 315, bairro Barcelona; a realização de limpeza no terreno localizado na 

avenida Senador Fláquer com avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira 
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(terreno onde estão situadas as torres de transmissão da Eletropaulo); para 

envidar estudos jurídicos no sentido de dispor sobre a informação de imóveis 

fechados (desabitados) que possuam piscina, para o controle do Aedes aegypti; 

estudos para manutenção da iluminação na praça Cardeal Arcoverde, bairro 

Centro; para instalar calçada acessível para pessoas com deficiência na rua João 

Almendra, altura do número 137, São José; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre dispõe sobre a obrigatoriedade de reservar 2% de 

assentos nos teatros municipais para pessoas com deficiência em todos os 

eventos e dá outras providências; e para que envide esforços no sentido de 

instalar semáforo para pedestres na avenida Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira com rua Humberto de Campos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1120/17 a 1125/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: vistoria e, 

quando necessária, a adequação das placas de sinalização de trânsito de São 

Caetano do Sul, em relação a superfície das calçadas e canteiros centrais nas 

vias do município, atendendo a altura livre mínima prevista nas normas de 

trânsito; a execução de rebaixamento da guia na avenida Presidente Kennedy, 

2692, bairro Santa Paula; providências urgentes para a limpeza e pintura do 

muro do Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, parque 

municipal José Alves dos Reis, Jardim São Caetano; com urgência, a 

designação de um zelador exclusivo e permanente, até a sua completa 

recuperação, no parque municipal José Alves dos Reis, Bosque do Povo, Jardim 

São Caetano; estudos, com o acompanhamento do Pe. Francinaldo, pároco da 

igreja “Santo Antônio”, visando a restauração, com urgência, da ermida 

“Madre Santa Paulina”, localizada na estrada das Lágrimas, 320, parque 

municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo), Jardim São Caetano; e com 

urgência providências no sentido reformar ou até demolir as instalações do 

conjunto de sanitários existentes ao lado da entrada da EMEI Irineu da Silva, 

situada na estrada das Lágrimas, 320, Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1128/17 a 1130/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a adoção de medidas para a instalação de redutor de 

velocidade, lombofaixa, e reforço na sinalização de trânsito nas imediações da 

rua Amazonas, próximo ao cruzamento com a rua Silvia, bairro Nova Gerty; 

que seja instituído o programa de parcelamento de débitos inscritos em dívida 

ativa ou ajuizados, até o exercício de 2016, bem como, seja concedido desconto 

no valor da multa e juros, no município; e a reedição do programa do governo 

do estado de São Paulo “Mulheres de Peito”, na cidade de São Caetano do Sul, 
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programa que através de carreta itinerante percorre as cidades, com o objetivo 

de prevenir e combater o câncer de mama. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1132/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a análise de existência de pragas, e uma avaliação da saúde da 

árvore situada na rua Tapajós, 797, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1133/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o nivelamento asfáltico em torno do poço de 

visita situado no leito carroçável na alameda João Galego, 335, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1135/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a cobrança 

fracionada de estacionamento rotativo pago - Zona Azul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1136/17 e 1137/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: retirar o semáforo localizado à direita de quem vem da 

avenida Presidente Wilson para a avenida Guido Aliberti, divisa com São 

Caetano do Sul (foto do local anexa), a fim de melhorar o fluxo do trânsito; e a 

implantação, na rede municipal de saúde, da “UBS da Homeopatia”, 

implementando a medicina alternativa com técnicas de terapia natural, tais 

como acupuntura, homeopatia, tai-chi-chuan, reiki, yoga, dentre outras. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1139/17 a 1142/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: notificar a empresa de estacionamento rotativo pago (Zona 

Azul), para que suspenda imediatamente as autuações no horário das 18h às 

20h em veículos no Espaço Cerâmica até que a empresa proceda a elaboração 

e venda de um novo cartão de estacionamento que contemple tais horários; a 

instalação de semáforo trifásico no cruzamento da rua Oriente com a rua 

Conselheiro Lafayette, e/ou a adoção de medidas a critério da melhor técnica 

para se evitarem os pequenos acidentes e a fluidez do trânsito; a instalação de 

estrutura coberta e com assentos no ponto de parada final de ônibus na avenida 

Teresa Campanella, altura do nº 575, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda 

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

Guaporé e arredores, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1144/17 a 1148/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação do sistema numérico em placas de denominação nas 

vias públicas, parques e praças do município de São Caetano do Sul; instituir 

no município o “Programa praça ou rua do lazer”, comunicando-se previamente 

as associações de bairros e dar outras providências; o envio de Projeto de Lei a 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

hae  6 

esta Edilidade, versando sobre criar nas escolas municipais a campanha 

limpeza e higiene urbana; a colocação de placas em pontos estratégicos no 

município de São Caetano do Sul, com mensagens educativas voltadas para a 

conscientização no trânsito; e instalar semáforo “de pedestres” com 

temporizador, destinado a trazer segurança aos transeuntes e multar por avanço 

de sinal os condutores de veículos automotores, na rua Serafim Constantino, 

altura dos números 100 ao 66, centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1156/17. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

proximidades do parque Santa Maria, rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1158/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da escola municipal Luiz Olinto Tortorello, na rua José Benedetti, 

bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1161/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o recapeamento asfáltico no leito carroçável da rua Ceará, 99, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1163/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando mudança de sentido, tornando-a sentido único, a rua Ivaí, entre 

avenida Presidente Kennedy e al. São Caetano, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1165/17 a 1172/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: para que realize a manutenção do passeio público, localizado 

na rua Paraguassu, altura do número 400, bairro Olímpico; estudos visando a 

instalação de lixeiras na rua Rio Grande do Sul, especialmente no trecho entre 

a rua Monte Alegre, até a rua João Pessoa, bairro Centro; estudos visando a 

instalação de lixeiras, na avenida Conde Francisco Matarazzo, especialmente 

no trecho entre a rua João Pessoa e a rua Amazonas, bairro Centro; estudos 

visando a instalação de lixeiras, na rua Baraldi, especialmente no trecho que se 

estende entre a rua Major Carlos Del Prete, até a rua Amazonas, bairro Centro; 

a instalação de lixeiras na rua Goitacazes, bairro Centro; a instalação de lixeiras 

na avenida Goiás, bairro Centro; a instalação de lixeiras na rua Santa Catarina, 

bairro Centro; e a construção de bueiros para a captação de águas pluviais na 

avenida Goiás, confluência com a rua Silvio de Aguirre, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1173/17 a 1187/17. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda da árvore existente próximo à rua 
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Casemiro de Abreu, 458, esquina com a rua Espírito Santo, bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico na rua Dionísio Mercado, CISE Francisco Coriolano de 

Souza, bairro Nova Gerty; a fiscalização e o controle de gatos na rua Pelegrino 

Bernardo, 492, bairro Olímpico; a fiscalização e erradicação de pombos 

existentes na rua Pelegrino Bernardo, 492, bairro Olímpico; a implantação de 

Sistema de Gerenciamento Online de Resíduos da Construção Civil - SIGOR; 

o aumento do número de vagas de estacionamento destinadas a idosos, na rua 

Oriente, Taipas, Maceió e Campos Salles, bairro Barcelona; a supressão de 

cavidade no leito carroçável na rua Piauí, 520, SESC, bairro Santa Paula; a 

limpeza dos bueiros (boca de lobo), instalados nas ruas do município, em 

especial, nos bairros São José, Santo Antônio Cerâmica, bairro Fundação, 

Prosperidade e Centro; a instalação de cobertura no ponto de parada de ônibus 

(abrigo) na rua Heloísa Pamplona, entre os números 430 e 452, bairro 

Fundação; a instalação de cobertura no ponto de parada de ônibus (abrigo) na 

rua rua Perrella, 382, bairro Fundação; à adequação da passagem de nível a fim 

de permitir o acesso aos portadores de necessidades especiais, idosos, etc, em 

especial aos cadeirantes e mães com carrinhos de bebês na estação ferroviária 

localizada na rua João Pessoa, Casas Bahia, bairro Centro; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas e constantes, em especial no período 

noturno, nas imediações da rua Silvia, 1139, bairro Boa Vista; proporcionar 

maior tempo para a travessia dos pedestres, pela a reprogramação do semáforo 

existente no cruzamento da avenida Senador Roberto Simonsen, com a avenida 

Goiás, Posto de Saúde Manoel Pirajá, bairro Santo Antônio; a poda das árvores 

existentes na avenida Dr. Augusto de Toledo, 1480, próximo a rua Bertolino da 

Cunha, bairro Santa Paula; e a realização de estudos visando a verificação e 

fiscalização dos fios que estão expostos na calçada, situada na rua São Carlos, 

51, esquina com a avenida Goiás, concessionária Hyundai, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1190/17 a 1194/17. Ricardo Andrejuk. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: com urgência, a instalação de lixeiras em todas as ruas da 

área central do município; instalação de lixeiras ao longo de toda a rua 

Amazonas, bairros diversos; a instalação com urgência de lixeiras ao longo de 

toda a avenida Goiás, bairro Barcelona; a instalação com urgência de lixeiras 

ao longo de toda a rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; e a instalação com 

urgência de lixeiras ao longo de toda a rua Espírito Santo, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1196/17 a 1199/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de uma rotatória na rua Prudente de 
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Moraes, com a rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; instalação de 

semáforo piscante de alerta na rua Baraldi, cruzamento com a rua Senador 

Vergueiro, bairro Centro; a limpeza de todos os bueiros da rua Senador 

Vergueiro, bairro Centro; e a manutenção do bueiro na rua Baraldi, 270, bairro 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1200/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando investigar problemas de infiltração de água e realizar o 

recapeamento asfáltico no leito carroçável da rua Major Carlos Del Prete, 561, 

bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1201/17 a 1213/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a fiscalização da regularidade da 

atividade de mecânica na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, altura do número 

184, bairro Cerâmica; a poda das árvores da alameda Conde de Porto Alegre, 

na altura do trecho compreendido entre a rua Madeira e a rua Arlindo Marchetti, 

bairro Santa Maria; a elaboração e implantação de aplicativo São Caetano 

Digital, para agendamento de serviços municipais, incluídos os 

disponibilizados pelo Atende Fácil através de aparelhos celulares smartphones 

e computadores; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

redondezas da rua Adelaide, altura do nº 168, e arredores (ruas Antonieta e 

Maria), bairro Boa Vista; a liberação da calçada no trecho em obras do estádio 

municipal Anacleto Camapanella; a realização de uma força tarefa sanitária nos 

supermercados, mercados, açougues, padarias, laticínios e outros do gênero em 

São Caetano do Sul, objetivando a fiscalização da qualidade de carnes e 

laticínios, do armazenamento adequado, prazos de validade e outros; a 

intensificação da fiscalização do trânsito por agentes na rua João Pessoa, na 

altura do trecho compreendido entre o número 792 e 460; a adoção de medidas 

de prevenção de acidentes a critério da melhor técnica (sonorizadores de 

asfalto, sinal semafórico intermitente amarelo, radar, lombada, etc) no trecho 

compreendido entre o numeral 792 e 460 da rua João Pessoa, bairro Centro; a 

revitalização na lateral do teatro Santos Dumont (foto anexa), na avenida Goiás, 

1111, bairro Santa Paula, além de instalação de grades e iluminação adequada; 

a adoção de medidas de segurança e prevenção de acidentes de trânsito a 

critério da melhor técnica (sonorizadores de asfalto, sinal semafórico 

intermitente amarelo, etc), na altura do cruzamento da rua Amazonas com a rua 

Antônio de Andrade, bairro Cerâmica; a intensificação da fiscalização no 

trecho entre o numeral 362 e o 478, na rua Antônio de Andrade, bairro 

Cerâmica; a poda da árvore localizada na calçada da rua Sabino Leandrini, 8, 

bairro Olímpico; e a limpeza urbana nos arredores da EMI Josefa da Cunha 
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Leite, localizada na rua Tomaso Tomé, 270, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1215/17 e 1216/17. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização da poda da copa das quatro árvores 

localizadas na rua Carmine Perrella, 204, bairro Mauá; e a viabilidade de 

realizar a poda de árvore na rua Tocantins, 452, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1220/17 e 1221/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que seja implantado na cidade de São 

Caetano do Sul o programa Vidativa do Governo do Estado de SP; e a criação 

da ação “Ronda Maria da Penha” pela Guarda Civil Municipal de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1223/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando revitalização e 

limpeza da praça Moraes Sarmento, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1224/17 e 1225/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: com urgência a repintura no asfalto da sinalização, que indica que 

é vaga para pessoas com deficiência, localizada na rua Adelaide, 15, bairro Boa 

Vista; e providências no sentido de efetuar a poda dos galhos da árvore 

localizada na rua Oswaldo Cruz, 584, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1231/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da alameda Cassaquera, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1096/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

na via e nas imediações da EMEF Luiz Olinto Tortorello, localizada na rua José 

Benedetti, 550, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1106/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao ministério da educação, Esplanada 

dos Ministérios, 8º andar, Zona Cívico-Administrativa, na pessoa do Senhor 

Ministro de Estado da Educação Senhor Mendonça Filho, visando a 

implantação do tema violência doméstica (Lei Maria da Penha nº 11.340/2006) 

na grade de disciplinas das escolas públicas e privadas em todo o território 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1107/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o recapeamento de toda a rede 
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elétrica do município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1108/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício À Secretaria Nacional Do 

Consumidor - Senacon, Esplanada dos Ministérios, Ministério da Justiça, 

visando “proibir a prática de fidelização nos contratos de consumo e dar outras 

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

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

1127/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria de Estado da Saúde, visando a reedição do programa do governo do 

estado de São Paulo “Mulheres de Peito”, na cidade de São Caetano do Sul, 

programa que através de carreta itinerante percorre as cidades, com o objetivo 

de prevenir e combater o câncer de mama. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1134/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Coop Cooperativa de Consumo, por anunciar investimento 

da ordem de R$ 56,6 milhões às lojas existentes no ABC. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1138/17. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a remoção de barras de metal pendentes nos postes de energia elétrica 

e iluminação pública na altura dos numerais 42 a 100, da rua Serafim 

Constantino, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1143/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando 

disponibilizar aos usuários, informativos fixados dentro dos veículos de 

transporte coletivo e nos pontos de parada, os endereços dos hospitais e 

prontos-socorros e também os telefones dos serviços de emergência disponíveis 

no município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1157/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

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

Espaço Verde Chico Mendes,  avenida Fernando Simonsen, 566, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1159/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 
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6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da escola municipal Luiz 

Olinto Tortorello, na rua José Benedetti, 550, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1162/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAE 

- SCS, visando a limpeza de um bueiro situado na rua Ingá, 167. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1195/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas na rua Rafael Sampaio Vidal, com rua Piratininga e 

rua Felipe Camarão, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1217/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas e preventivas em toda a extensão da rua Vieira de Carvalho 

incluindo a praça Lucindo Cândido, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1218/17. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

cinquenta anos de ministério do pastor mario pereira da silva. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1219/17. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Igreja Presbiteriana de São Caetano do , pela comemoração 

dos seus 56 anos de existência e pelo trabalho realizado em nossa cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1222/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

EMEF vicente bastos e em toda extensão da rua Humberto de Campos, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1226/17. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria de Estado da Saúde, visando a realização de uma campanha de 

conscientização para prevenção e combate à aids direcionada ao público jovem. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1230/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 
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BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da 

alameda Cassaquera, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1232/17. Sidnei Bezerra da Silva e Outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações para o coronel PM Nivaldo Cesar Restivo, por sua assunção ao 

comando geral da policia militar do estado de São Paulo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o autor, 

Vereador Sidnei Bezerra da Silva. Processo nº. 1241/17. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Senhor Luiz Gustavo Pinheiro Volpi, pela nomeação para 

exercer em comissão o cargo de Assessor II - lotado na SECULT - Secretaria 

Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado com votos contrários dos Vereadores Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Sidnei Bezerra da Silva.”. Para declarar 

voto, fazem uso da palavra os Vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto 

Campanella Junior. Processo nº. 1242/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

nas imediações do parque Catarina Scarparo D’Agostini, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1243/17. 

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

Voto de Congratulações ao Senhor Roberto Luiz Vidoski, Secretário Municipal 

de Esportes, pelo empenho e dedicação que culminou na permanência do atleta 

do tae-kwon-do Maicon Siqueira, por mais um ano integrando a equipe de 

atletas da cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1258/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Grupo Fênix de Educação, unidades I e II, 

pela excelência dos serviços prestados a crianças e jovens das mais diversas 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1154/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Antonio 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1160/17. 
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Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Nemizio Rodrigo de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1164/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção 

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

Rodrigo de Medeiros. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1188/17. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jonas 

José da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1189/17. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Alzira 

de Assunção Pompílio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1214/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

Senhor Lourival Paulo de Souza. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1227/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

falecimento do Diretor Administrativo do Centro Hospitalar do Sistema 

Penitenciário do Estado de São Paulo, estimado Dr. Alessandro Maia Simões. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, 

Vereador Eclerson Pio Mielo solicita que seja ofertado um minuto de silêncio 

em memória de: Antônio Dias, Nemizio Rodrigo de Medeiros, Jonas José da 

Silva, Alzira de Assunção Pompílio, Lourival Paulo de Souza e Alessandro 

Maia Simões. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-

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

alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os Nobres Edis: Daniel 

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

Andrejuk, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Ninguém mais desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de 

Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 1055/17. 

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

redação da ementa e dos artigos 1º e 2º da Lei nº 5.242, de 17 de novembro de 
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2014, que regulamenta a concessão de bolsas de estudos para alunos de 

graduação e pós-graduação nos cursos presenciais ou à distância oferecidos 

pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério 

do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.  

Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para 

encaminhar a votação, fazem uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto 

Campanella Junior, Edison Roberto Parra e Cesar Rogério Oliva. O Senhor 

Presidente solicita e o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a 

presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador 

Eclerson Pio Mielo. Reassume a presidência da Mesa o Vereador Eclerson Pio 

Mielo. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. II - 

Processo nº 3200/15. Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo à disponibilização de armários escolares 

individuais aos estudantes das redes de ensino pública e privada, situadas 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”. III - Processo nº 3308/15. Paulo Roberto de Jesus. 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 do Pedal Noturno’ 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”. IV - Processo nº 3327/15. Flavio 

Martins Rstom. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à realização de teste rápido para HIV e Hepatite C, no início do pré-

natal, em todas as Unidades Básicas de Saúde 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, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. V - Processo 

nº 3388/15. Fabio Soares de Oliveira. 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 do Socorrista’ e dá outras providências”. Parecer da 
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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”. VI - Processo nº 4401/16. Paulo Roberto de Jesus. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede Título de 

‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor José Dalmo Correia Mata, pelos 

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

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

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

esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de 

Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quorum 

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

neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, 

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

e os que forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a 

chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 19 (dezenove) 

votos “SIM”, fica “Aprovado”. “Publique-se”. VII – Processo nº 0913/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede Título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

Ilustríssimo Senhor João da Costa Faria pelos relevantes serviços prestados ao 

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

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

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente 

esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que 

concede Título, a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos 

membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também 

deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem 

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

votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. 

Encerrada a votação, com 19 (dezenove) votos “SIM”, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezenove horas e trinta e dois minutos, encerrada a 

presente Sessão, convidando os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de 

Registro de Presença para a 4ª Sessão Extraordinária que será realizada a seguir. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ............................................................... 
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