Câmara Municipal de São Caetano
do Sul
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS 18 (DEZOITO)
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E DEZESSETE.
Às dezessete horas e cinquenta e cinco 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 9ª Sessão Ordinária é
“Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício
Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao
Expediente. Processo nº. 2130/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto
de Lei que "Denomina Preservador Ambiental o trabalhador autônomo de
catação de material reciclável, e dá outras providências. ". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2195/17.
Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Faculta aos funcionários
contratados por empresas sediadas no município de São Caetano do Sul
efetuarem matrícula em cursos de Educação Profissional Técnica de nível
médio - EPT, ofertados por instituições públicas municipais e dá outras
providências. ". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2131/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de
Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao
Senhor Carlos Roberto Candido, pelos relevantes serviços prestados ao
município. ". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 2028/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas imediações da rua Ribeirão Pires, bairro Mauá. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2031/17 a 2041/17. Marcel Franco Munhoz.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, situada
na rua Santo Antônio, 50, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas imediações da rua São Sebastião, bairro Mauá;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua
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João Rela, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da rua João Batista Negro, bairro Mauá; determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Desireè
Malateaux, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da rua Ana Maria Martorelli, bairro Mauá;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua
João D'Agostini, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da rua Rio Grande da Serra, bairro Mauá; determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Diadema,
bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da rua Mauá, bairro Mauá; e determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas imediações da rua Joaquim Francisco de Souza, bairro
Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2042/17. Maurício Fernandes da
Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a pintura no
solo para demarcação de parada de ônibus e cobertura para o ponto na rua Boa
Vista, 1017, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2045/17
a 2055/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e
revitalização da praça José Carlos Pace, localizada entre a rua Lisboa e a rua
Giovani de Nardi, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas imediações da Cidade das Crianças, bairro Santa Maria;
exterminar os escorpiões que estão aparecendo nas residências da rua Romão
Belchior Peres, bairro Olímpico; adotar medidas a fim de exterminar os
escorpiões que aparecem constantemente na travessa Rio Grande do Norte, rua
Ribeirão Pires e rua São Sebastião, bairro Nova Gerty; padronizar as calçadas
de nossa cidade; a dedetização no Cemitério da Saudade, e nas ruas próximas,
bairro São José; poda dos arbustos localizados na rua Giovani de Nardi, 115,
Oswaldo Cruz; realizar o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Santo
André, bairro Boa Vista; recapeamento no asfalto em toda a extensão da estrada
das Lágrimas, Jardim São Caetano; que seja mantido piscante no período
noturno, o farol localizado na rua Henrique Dias, esquina com a rua Humaitá,
bairro Fundação; e fiscalizar veículos que ficam parados nas ruas com som alto
em seus interiores, principalmente nas imediações de postos de gasolina, bares
e lanchonetes na região central da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 2057/17 a 2059/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especialmente na rua
Nazaret e constantes em todo o Barcelona; a implementação do Cartão
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Alimentação substituindo a Cesta Básica; e a criação do Restaurante Popular
Municipal de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2060/17 e 2061/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para
que seja realizada a imediata avaliação, dentro do cronograma preestabelecido,
a poda de galhos de árvore localizada na rua Ribeirão Preto, altura do nº 444,
bairro Olímpico; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a
instalação de equipamentos biométricos em todas as escolas municipais de São
Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2062/17 e 2063/17.
Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir no município,
através de Lei, a "Gratificação por incremento de receita tributária", conforme
já instituído no município de Mauá, desde 2016 pela Lei 5.164/2016 (anexo) e
decreto 8.208/2016 (anexo); e um sistema para auxiliar idosos ou pessoas com
mobilidade reduzida ao atravessar uma via. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 2068/17 a 2080/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de
Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade da instalação
de brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais em parques,
praças, escolas públicas e espaços de lazer; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas na rua Amadeu Bortoletto, bairro Oswaldo Cruz;
medidas de manutenção e zeladoria em jardim, localizado no cruzamento da
rua Perrella com o viaduto dos Autonomistas, bairro Fundação; a instalação de
semáforos para pedestres em frente a faixa de pedestres da rua Cavalheiro
Ernesto Giuliano, esquina com a avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico;
a instalação de semáforos para pedestres em frente a faixa de pedestres da
avenida Presidente Kennedy, altura do nº 2.740, ligando o canteiro central à
calçada do clube Santa Maria, bairro Olímpico; a instalação de semáforos para
pedestres em frente a faixa de pedestres da avenida Presidente Kennedy, em
frente ao nº 1.494, sentido Centro-bairro, bairro Olímpico; a retomada das
oficinas ministradas no centro digital para estudantes do Ensino Fundamental,
médio e munícipes em geral; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas na viela ao lado do viaduto dos Autonomistas, que liga a rua Manoel
Coelho, à rua Santo Antônio ou, a estação rodoviária com o campus Centro da
USCS, bairro Fundação; a instalação de estrutura coberta e com assentos, nos
pontos de parada de ônibus da rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, altura do
condomínio Radialistas, bairro São José; a instalação de semáforos para
pedestres em frente a faixa de pedestres da avenida Presidente Kennedy, altura
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do nº 1.510, ligando o canteiro central à praça dos Imigrantes, bairro Nova
Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especialmente
nas seguintes vias: rua Mariano Pamplona, Rio Branco, Maximiliano
Lorenzini, 28 de Julho, dr. Durval Vilalva, Ceará, avenida Conde Francisco
Matarazzo e suas travessas, bairro Fundação; a aquisição de aparelho de
ressonância magnética para uso público em São Caetano do Sul; e a criação e
instalação de uma vaga de carga e descarga em frente ao nº 696 da rua
Conselheiro Lafayette, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
2086/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a implantação de bebedouros de água potável,
que atenderão aos praticantes de esportes, crianças e frequentadores da praça
dos Imigrantes, localizada na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2088/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a viabilidade do
recolhimento dos carros abandonados nas ruas Luis D'Agostini e Rio Branco,
altura do número 180, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
2090/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando denominar algum logradouro público de nossa cidade
com o nome do advogado Ilmo. Doutor Armando Miron, falecido no último dia
2 de abril. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2091/17. Moacir Luiz Gomes
Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de
iluminação (lâmpada), no poste existente na rua Saldanha Marinho, 20, bairro
Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2093/17 a 2098/17. Moacir
Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nos finais de semana, principalmente na madrugada, na rua
Quintino Bocaiúva, altura do número 101, próximo à avenida Goiás, bairro
Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos finais
de semana, principalmente na madrugada, na rua Quintino Bocaiúva, altura do
número 101, próximo à avenida Goiás, bairro Santa Paula; abertura do
reservatório de água (piscinão), que está aterrado embaixo do jardim, ao lado
do hospital, situada na rua Aurélia, 101, do lado do Hospital Municipal de
Emergência Albert Sabin, bairro Santa Paula; instalação de lombada na rua
Ingá, altura do número 314, bairro Oswaldo Cruz; para que sejam feitas
quinzenalmente a operação "bota-fora", dos objetos descartados pela população
em todo a cidade; e abrir mais uma escola técnica municipal de educação
profissional no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2099/17 e
2100/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore na
avenida Lemos Monteiro, 587, bairro Olímpico; e a alteração do artigo 5º da
Lei nº 5.044, de 07 de dezembro de 2011, no que se refere ao aumento de
conselheiros no COMPED. Altera de atuais 14 para 24 membros conforme
proposta em anexo elaborada pelo próprio COMPED. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2102/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a implantação de ação conjunta dos servidores
do CCZ com apoio dos integrantes do Tiro de Guerra na fiscalização e
orientação de munícipes no pós enchente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 2103/17 e 2104/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que as
rondas escolares da cidade passem a contar com o auxílio da equipe do Canil
da GCM - Guarda Civil Municipal; e a instalação de câmeras de monitoramento
e segurança nos parques e praças das cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 2105/17 e 2106/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização
de espetáculos artísticos e culturais nas dependências do parque municipal José
Alves dos Reis - Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, 320,
Jardim São Caetano; e adaptar itens do acervo museológico da cidade à
inclusão de pessoas com deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2109/17 a 2113/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma
dos aparelhos de ginásticas da academia do Centro Poliesportivo Marlene José
Bento, rua Tibagi, 10, bairro Santa Maria; reforma dos vestiários e sanitários
do Centro Poliesportivo Marlene José Bento, rua Tibagi, 10, bairro Santa
Maria; a limpeza de bueiros e bocas de lobo, nas imediações da rua Santos
Dumont, bairro Boa Vista; a demarcação de vaga paralela à via de circulação
dos automóveis para pessoas com deficiência na rua Piabanha, 195, bairro
Santa Maria; e instalação de redutor de velocidade (lombada), no cruzamento
da rua Piabanha com rua Guaporé, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 2115/17 e 2116/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
medidas de controle de velocidade na alameda Conde de Porto Alegre, 411,
apto 13, no trecho entre a rua Paraguaçu e avenida Presidente Kennedy, bairro
Santa Maria; e a implantação e sinalização de vagas para embarque e
desembarque de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nas áreas
próximas as entradas de todas as escolas públicas e privadas do município, bem
como nas imediações dos parques, praças, teatros, ginásios de esportes e
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estádio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2120/17 a 2129/17. Marcos
Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: a construção de lombofaixa, redutor
de velocidade e instalação de radar na rua Conselheiro Lafayette, com rua
Votorantim, bairro Barcelona; o recapeamento e/ou operação tapa buraco na
altura do número 30 ao 90, na rua Diários Associados, bairro Santa Paula; o
envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o programa de
prevenção e compensação contra os danos provocados por enchentes e dá
outras providências; a implantação de um banner no portal da Prefeitura na
internet, com informações da Defesa Civil sobre enchentes que atingem nosso
município; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a
conscientização e o descarte correto de CDs e DVDs no município de São
Caetano do Sul, e dá outras providências; o envio de Projeto de Lei a esta
Edilidade, versando sobre a classificação da visão monocular como deficiência
visual e dá outras providências; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade,
versando sobre 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 ativadas em São
Caetano do Sul, antes do início de sessões de cinema realizadas nesta cidade; o
envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre os responsáveis por
eventos festivos que aglomerem mais de cem pessoas, que forneçam
gratuitamente pulseiras de identificação a crianças de até doze anos em eventos
públicos realizados em locais abertos no âmbito do município de São Caetano
do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre dispor ao
servidor optar por escrito pelo recebimento de 20% da gratificação natalina no
mês de seu aniversário e dar outras providências; e permitir aos alunos
matriculados na rede pública municipal de ensino, cuja mãe ou responsável
legal seja vítima de violência doméstica ou familiar, o direito à transferência de
matrícula entre as unidades de ensino, de acordo com a necessidade de mudança
do endereço residencial da mãe. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2132/17.
Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
a realização dos trabalhos de "controle de escorpião" nos logradouros situados
nas vias: rua José de França Dias, rua 1º de Maio e rua Barros, localizados em
torno do Cemitério da Saudade (Cerâmica) situado na rua Engenheiro Armando
de Arruda Pereira, 880, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
2133/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a ampliação do atendimento do sistema de Zona Azul,
na avenida Paraíso, altura do número 675, bairro Olímpico. “Ao Senhor
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Prefeito”. Processos nºs. 2134/17 a 2136/17. Carlos Humberto Seraphim.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: que realize a limpeza do córrego dos Meninos; a limpeza das
bocas de lobo instaladas nas ruas do município, em especial as localizadas nos
bairros São José, bairro Santo Antônio, Jardim São Caetano, bairro Cerâmica,
Fundação e Prosperidade; e a limpeza e jardinagem da praça Faria Lima, bairro
Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2137/17. Maurício
Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
estudos no sentido de que os alunos matriculados na Universidade Municipal
de São Caetano do Sul (USCS) e contemplados com bolsas de estudo, possam
cumprir horas de estágio junto ao órgão PROCON municipal de São Caetano,
localizado na rua Major Carlos Del Prete, 651, bairro Centro. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2139/17. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando pintura de solo para demarcação de
parada de ônibus e cobertura com assentos para o ponto no boulevard São
Caetano, no entorno do Park Shopping São Caetano, bairro Cerâmica. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2142/17 a 2144/17. Francisco de Macedo
Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas e constantes em todo o Santa Maria; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o Centro; e a instalação de
um semáforo na rua Oswaldo Cruz, com a rua Rio Negro, bairro Oswaldo Cruz.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2146/17 a 2150/17. César Rogério
Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a instalação de vagas de estacionamento rotativo
em frente a comércios localizados na altura do número 675, avenida Paraíso,
bairro Oswaldo Cruz; as providências necessárias para melhorar a intensidade
da iluminação pública na rua Taipas, no trecho compreendido entre a rua
Maceió, bairro Barcelona, e a alameda Cassaquera, bairro Santa Maria; a
realocação de uma escola municipal, no endereço onde hoje funciona a
farmácia escola da USCS, cito à rua Tibagi, 441/457, bairro Santa Maria,
alocando esta farmácia nas dependências de prédio pertencente à universidade;
intensificação da fiscalização, como forma de coibir o estacionamento
irregular, na rua Maceió, 620, bairro Barcelona; e a recolocação de placa de
trânsito indicando a proibição de ônibus e caminhões estacionarem ou
transitarem na rua João Rela, bairro Mauá, e a intensificação da fiscalização de
trânsito no local. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2152/17 a 2155/17.
César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
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seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta
Edilidade, versando sobre manutenção de um profissional da área de
enfermagem, nas creches e escolas municipais, bem como dando outras
providências; as providências e reparos necessários no auditório da EMEF
Sylvio Romero, a fim de conter os vazamentos ali existentes; a poda de um
abacateiro situado nas dependências da EMEF Sylvio Romero, avenida Vital
Brasil Filho, 600, bairro Oswaldo Cruz; e a prorrogação do decreto nº 11.052
de novembro de 2016, nos termos do seu artigo 4ª, e/ou a edição urgente de um
novo diploma instituindo o plano de contingenciamento para eventos como
alagamentos, enchentes e inundações no município de São Caetano do Sul. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 2194/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize estudos objetivando criar
no Município "Programa Municipal Banco de Alimentos". “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2196/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize estudos sobre a
possibilidade da implementação do curso Tecnólogo em Visagismo e Terapia
Capilar na grade de cursos da Universidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 2065/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento
solicitando envio de ofício à Prefeitura Municipal de São Paulo, visando em
conjunto com a sua Prefeitura Regional do Ipiranga, desenvolva estudos e ações
visando o desassoreamento no ribeirão dos Meninos, local onde faz divisa com
o nosso município de São Caetano do Sul, avenida Guido Aliberti, bairro São
José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2066/17.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM-M, visando rondas ostensivas na viela ao lado do viaduto dos
Autonomistas, que liga a rua Manoel Coelho à rua Santo Antônio ou a estação
rodoviária ao campus Centro da USCS, Centro. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 2067/17. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
especialmente nas seguintes vias: rua Mariano Pamplona, Rio Branco,
Maximiliano Lorenzini, 28 de Julho, Dr. Durval Vilalva, Ceará, avenida Conde
Francisco Matarazzo e suas travessas, bairro Fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2081/17. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando estudos para desenvolver na
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cidade um programa de incubadora para novas start-ups, incentivando projetos
promissores para o futuro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 2082/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM – Sede, visando
que seja realizado uma vistoria no sistema de iluminação do túnel subterrâneo
da CPTM na estação São Caetano, na rua Perrella, bairro Fundação. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2087/17. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo,
visando remeter, como já o fez em diversas cidades paulistas, a carreta dos
cursos via rápida à nossa cidade, utilizando a capacitação técnica dos
professores das escolas técnicas do Centro Paula Souza. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2092/17. Moacir Luiz Gomes
Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas nos finais de semana, principalmente na madrugada,
na rua Quintino Bocaiúva, altura do número 100, próximo à avenida Goiás,
bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2107/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações à bailarina Fernanda Coneglian Bianchini
Saad, pelos trabalhos realizados a frente da Associação Fernanda Bianchini
Companhia de Ballet de Cegos, estendendo a todos alunos e profissionais
envolvidos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2108/17.
Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações ao jovem Pedro Correia pela conquista do posto de
melhor aluno de escola pública do estado de São Paulo, na Olimpíada Paulista
de Física. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2114/17.
Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (SEDEF), pelo seu empenho na
organização que resultou na realização do curso de capacitação de professores
de balé para cegos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
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2117/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de
ofício ao ministério do trabalho, na pessoa do Senhor Ministro de Estado
Ronaldo Nogueira, para através do setor competente envidar esforços junto ao
Congresso Nacional no sentido de determinar por meio de Lei federal que
estabelecimentos comerciais, empresas e indústrias paguem salário igual a
mulheres que têm o mesmo cargo e/ou desempenham a mesma função dos
empregados homens. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2118/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de
ofício à ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul,
na pessoa do Presidente Senhor Walter Estevão, visando sugerir aos
comerciantes, indústria e comércio e serviços ativados no município, a
colocação de ganchos tipo cabide ou suportes em todas as instalações sanitárias
dos estabelecimentos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2119/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de
ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando que passe a constar
no Boletim de Ocorrência Policial, civil ou militar, a inclusão de informação
sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de vias terrestres (DPVAT). Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2138/17. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas em toda a extensão das seguintes vias: rua Oswaldo Cruz,
Rafael Correa Sampaio, Maranhão e adjacências, bairro Oswaldo Cruz.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2140/17.
Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 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. 2141/17.
Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes em todo o Centro.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2145/17.
Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Marco Antonio Pinton, por sua
nomeação à presidência, e a todos os designados a membros da diretoria do
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Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG - de São Caetano do Sul.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2151/17.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Domingos
Graciute Neto, com atenção especial ao terreno com matagal na divisa com o
município de Santo André, e à viela que une o final desta rua com a rua Alegre,
bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2170/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações a "La paz" Pizzaria, pelo nobre gesto
de doação de alimentos aos moradores do bairro Fundação, desejando muito
sucesso. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2171/17.
Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações a "Joaquim Sobrinho" Pizzaria, pelo nobre
gesto de doação de alimentos aos moradores do bairro Fundação, desejando
muito sucesso. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2172/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à
3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Santo
Antônio, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 2173/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício
à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua
Pernambuco, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 2174/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da
rua Paraíba, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 2175/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da
rua Miguel Almansa Garcia, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2176/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
nas imediações da rua Professora Maria Macedo, Centro. Colocado em
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2177/17. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas nas imediações da rua Alfredo Inácio Trindade, Centro.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2178/17.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do
6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua José Augusto
Dias, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2179/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à
3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da avenida
Conselheiro Antônio Prado, Centro. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2193/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento
solicitando envio de ofício á Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de
São Caetano do Sul, visando implantar um posto de atendimento da Justiça
Federal no município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2064/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da
Senhora Vera Lúcia Francisca da S. Lima. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2089/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento da Senhora Margherita Biasi Corsi. 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: Vera
Lúcia Francisca da S. Lima e Margherita Biasi Corsi. Assim é procedido.
Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal.
O Sr. Presidente, dá continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs.
Vereadores, a partir da lista de inscritos na Sessão anterior. Usam da palavra os
Nobres Edis: Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, Ubiratan Ribeiro
Figueiredo, Anacleto Campanella Júnior, Carlos Humberto Seraphim, César
Rogério Oliva e Daniel Fernandes Barbosa. O Presidente solicita e o 1º
Secretário assume a presidência da Mesa. Dando continuidade a chamada
nominal alfabética dos Srs. Vereadores, faz uso da palavra o Nobre Edil
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Eclerson Pio Mielo que, em seguida, reassume a presidência da Mesa. Para
fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o Líder do Governo,
Vereador Anacleto Campanella Júnior. Dando continuidade a chamada
nominal alfabética dos Srs. Vereadores, faz uso da palavra os Nobres Edis:
Edison Roberto Parra e Jander Cavalcanti de Lira. Esgotada a fase de
Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário,
Vereador Maurício Fernandes da Conceição, procede à leitura das matérias da
Ordem do Dia. Item I - Processo nº 3274/15. Magali Aparecida Selva Pinto.
2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial
de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Reciclador’
e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publiquese”. Item II - Processo nº 5212/15. José Roberto Espíndola Xavier. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Micro e
Pequena Empresa’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”.
“Publique-se”. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o
Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item III - Processo nº 5608/15. Aparecido
Inácio da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o
‘Dia do Esclarecimento sobre o Diabetes’ e dá outras providências”. Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º
Turno”. “Publique-se”. Item IV - Processo nº 1318/16. Fabio Soares de
Oliveira. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da
Troca de Livros’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”.
“Publique-se”. Item V - Processo nº 2877/15. Paulo Higino Bottura Ramos.
1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao ‘Programa
hae

13

Câmara Municipal de São Caetano
do Sul
Auxílio Idoso Interno’ no Município de São Caetano do Sul e dá outras
providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer
da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VI - Processo nº 3420/15.
Sidnei Bezerra da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui
o incentivo à atividade cívica do hasteamento das bandeiras nacional, estadual
e municipal nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e
dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VII - Processo nº 0305/17.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 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 ‘Janeiro Branco’, dedicado aos cuidados com a saúde mental
e o bem-estar 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
VIII - Processo nº 0509/17. Carlos Humberto Seraphim. 1ª Discussão e
Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre os bens a serem considerados
como pertencentes ao patrimônio histórico, cultural e artístico 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”.
Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente
declara, às dezenove horas e catorze minutos, encerrada a presente Sessão. Para
constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs.
Presidente e o Primeiro Secretário. ......................................................................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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