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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 13 (TREZE) DIAS 

DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e oito 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 17ª 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. 1261/17. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofícios 

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 

relativos ao mês de maio de 2017. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 0073/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do decreto nº 11.146, de 31/05/17. “Ciente”. 

Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos decretos: nº 11.143, de 24/05/17; nº 

11.145, de 31/05/17; e nº 11.147, de 01/06/17. “Ciente”. Processo nº. 3819/17. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do decreto nº 11.142, de 17/05/17. “Ciente”. Processo nº. 3820/17. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do decreto nº 11.144, de 30/05/17. “Ciente”. Processo nº. 3860/17. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "autoriza a abertura de Crédito 

Adicional Especial e dá outras providências. ". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3602/17. Francisco de 

Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando colocação 

de faixa de pedestre na rua Espírito Santo, 197, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3651/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a troca a placa de 

sinalização de "rua sem saída", da esquina da rua Votorantim, esquina com a 

rua Rafael Sampaio Vidal, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 
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nº. 3654/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando reforma dos aparelhos de ginástica dentro do Espaço 

Verde Chico Mendes, localizado na rua Fernando Simonsen, 566, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3658/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de 

lixeira de grande porte (container) na rua Votorantim, altura do n.º 82, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3685/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de 

faixa de travessia de pedestres na rua Espírito Santo, em local a ser definido, 

entre a avenida Goiás e a rua Monte Alegre , bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3711/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando para que realizem o recapeamento nos trechos 

da avenida dos Estados em frente ao Hipermercado Carrefour; em frente a 

fábrica de móveis Bartira e na frente do posto de combustível Iezzo, bem na 

esquina com a avenida Prosperidade, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3716/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a manutenção ou, se necessário, a substituição 

da tampa de bueiro localizado na rua Lourdes, altura do n° 108, bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3717/17 e 3718/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: elaborar uma 

campanha de conscientização contra o tabagismo entre crianças e adolescentes 

nas escolas de ensino médio de São Caetano do Sul, em atenção ao dia mundial 

de combate ao tabagismo, celebrado no último dia 31 de maio; e a limpeza de 

um terreno público, localizado na rua Paraíba, ao lado do número 119, bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3736/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das vias Padre 

Mororo, João Almendra, Washington Luís e José de França Dias, no bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3737/17 a 3747/17. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nas imediações do campus da USCS, localizado na rua Santo 

Antônio, com atenção especial ao ponto de ônibus e a passagem de pedestres 

na lateral à praça Baden Powell, que vai até a rua Manoel Coelho, Centro; a 

instalação de coletores de lixo eletrônico; para a instalação de cursos de 

visagismo, estética e cosmética; a obrigatoriedade de destinar 5% de espaço útil 

a ser destinado para estacionamento de bicicletas em novos projetos de 
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construção de condomínios residenciais e prédios comerciais; a implantação do 

curso de graduação superior em arquitetura e urbanismo na Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS; adotar o sistema de Zona Azul - 

vaga inteligente, na cidade de São Caetano do Sul; a pintura de faixa de solo 

com os dizeres "embarque e desembarque", na rua Nossa Senhora de Fátima, 

45, bairro Santa Paula; pintura de faixa de solo com os dizeres "carga e 

descarga" na rua Votorantim, 518, bairro Barcelona; realizar completa 

revitalização nas dependência da EMI Maria D'Agostini, localizada na rua 

Desireè Malateaux, bairro Mauá; realizar a instalação de lombo-faixa para 

travessia de pedestres, em frente a EMI Fernando Pessoa, localizada na rua 

Flórida, 525, bairro Barcelona; e realizar a limpeza e a revitalização da praça 

Manoel Cantero de La Rosa, localizada entre a avenida Lions Club, e a avenida 

Tietê, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3749/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

realização de estudos e tratativas para que seja instituído o "Plano municipal de 

combate ao cometimento de danos e degradação do meio ambiente, visual 

urbano, paisagístico e ecológico, no âmbito do município de São Caetano do 

Sul". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3751/17 a 3754/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o estudo para implantação do projeto 

"adote uma lixeira", estabelecendo assim uma parceria com empresas privadas, 

entidades sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar a instalação e 

manutenção de lixeiras públicas no município, com direito à publicidade; o 

estudo sobre a prioridade em todos os assentos do transporte público coletivo 

às pessoas que possuem limitações permanentes, temporárias e idosas; a 

manutenção elétrica e troca de lâmpadas dos quiosques do parque Catarina 

Scarparo D’Agostini, situado na rua Ângelo Aparecido Radim, 90, bairro São 

José; e o estudo para implantação do projeto "adote um ponto de ônibus", 

estabelecendo assim uma parceria com pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado na implantação, melhoria e conservação de pontos de parada 

de ônibus no município tendo assim direito a publicidade, obedecendo as 

normas a serem estipuladas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3757/17 a 

3763/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

realizar conserto na calçada que fica na entrada da estação CPTM de São 

Caetano do Sul, rua João Pessoa, 30, entrada do tunel Gabriel Zambrana para 

acesso a CPTM, Centro; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, dispondo 

sobre a implantação do programa móvel e itinerante de coleta de sangue e 
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cadastramento de doadores de órgãos e medula; que realize estudos para 

implantar no município de São Caetano o Projeto de Lei que determina que 

concessionárias plantem uma árvore a cada automóvel zero quilômetro 

vendido; que seja intimado o proprietário do imóvel citado, para que 

providencie o conserto da calçada, localizada na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, 325, bairro São José; realizar manutenção em toda EMEF Eda 

Mantoanelli, localizado na rua Ivaí, 63, bairro Santa Maria; estudos para 

revitalizar o terminal rodoviário Dr. Nicolau Delic, visando limpeza adequada, 

segurança, melhoria na sinalização, e no telhado que sofre constantes 

infiltrações, faixada adequada condizente com a cidade; e o desenvolvimento 

de um aplicativo de busca de remédios para pacientes que utilizam a rede 

municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3764/17 e 3765/17. Ricardo 

Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a reforma do Bosque do Povo; e a 

reforma/restauro da ermida santa paulina, situada no Bosque do Povo. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3766/17 e 3767/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico do estacionamento do 

CIEE Olyntho Voltarelli Filho - Alvi Celeste, localizado na rua Domenico 

Botan, 91, bairro Oswaldo Cruz; e o recapeamento asfáltico do estacionamento 

do Centro Esportivo e Recreativo Luiz Baraldi - "Gisela", localizado na rua 

Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3768/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação 

do "Fundo Municipal de Defesa, Proteção e Bem-estar Animal e outras 

providências". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3770/17 a 3775/17. 

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 especialmente na rua Carmem 

Miranda e em todo bairro Boa Vista; a revitalização da praça Monteiro Lobato, 

situada na rua Giovanni Thomé, com a rua Rio de Janeiro , bairro Santa Paula; 

para que retorne a entregar cestas básicas e leite nas residências dos munícipes 

de São Caetano do Sul; a volta de todos os benefícios e programas sociais para 

os munícipes, tais como: cesta básica, leite, cartão farmácia, entre outros; para 

que volte o programa do cartão alimentação para os munícipes que necessitam 

deste complemento de São Caetano do Sul; e para que volte o programa do 

cartão farmácia para os munícipes que necessitam deste complemento de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3776/17. Caio Eduardo 
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Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

pintura de todos os salões de festas dos clubes municipais de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3777/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de ações com 

vistas a estimular a leitura, pesquisas e a utilização das bibliotecas municipais. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3778/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja 

realizada uma desratização em caráter de urgência na praça das Andorinhas, 

localizada no entorno das ruas Arapuã e Arari, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3784/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre buscar o repasse integral dos valores ressarcidos ao 

Sistema Único de Saúde - SUS, pelas operadoras de planos privados de 

assistência à saúde, nos casos de atendimento aos respectivos beneficiários nas 

unidades municipais de saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3785/17. 

Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

ampliação de 3 (três) para 7 (sete) vagas de embarque e desembarque de 

pessoas com deficiência, na rua Xingú, altura do nº, 170, APAE, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3789/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações do Espaço de Recreação e Lazer 

José Agostinho Leal, situado na avenida Tietê, s/nº, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3792/17 a 3810/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção (ou troca) do corrimão da piscina do CISE Dr. 

Moacyr Rodrigues localizado na rua Piauí, 430, bairro Santo Antônio; as 

providências necessárias para a liberação da entrada da EMEF Prof. Vicente 

Bastos, aos alunos pela estrada das Lágrimas, 515, bairro Jardim São Caetano; 

as providências necessárias para a instalação de bebedouros na EMEF Prof 

Vicente Bastos, especialmente no prédio com entrada pela estrada das 

Lágrimas, 515, bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no período noturno nos arredores da ETEC Jorge 

Street e FATEC Antônio Russo localizadas na rua Bell Aliance, 149/245, bairro 

Jardim São Caetano; a intensificação da fiscalização de trânsito objetivando 

coibir o estacionamento irregular de veículos na rua Matilde, trecho entre o 

numeral 31 e 71 , bairro Jardim São Caetano; o estabelecimento de parceria 

temporária com profissionais, consultórios e laboratórios odontológicos da 

iniciativa privada; o aumento do efetivo e da fiscalização do trânsito em finais 
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de semana; a contratação ou realocação temporária de funcionários para a 

Ouvidoria Geral de São Caetano do Sul; a aferição da viabilidade de concessão 

de auxílio aluguel a integrantes da Guarda Civil Municipal de São Caetano do 

Sul, que ainda não morem na cidade; a aferição da viabilidade de concessão de 

bolsas de estudos para a graduação de integrantes da Guarda Civil Municipal 

de São Caetano do Sul que ainda não possuam nível superior de estudos; a 

regulamentação urgente da Lei nº 5.235, de 28 de outubro de 2014; a instalação 

de faixa de travessia de pedestres na rua Tiradentes, 172, bairro Santa Paula; a 

reforma da base fixa da Guarda Civil Municipal na praça Itália ao final do 

viaduto Independência,; o recapeamento do asfalto da estrada das Lágrimas, 

altura do n.º 343, Jardim São Caetano; as providências necessárias para a 

reforma da cúpula no teto da entrada principal da piscina, que atualmente toda 

furada, do CISE Dr. Moacyr Rodrigues, rua Piauí, 430, bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da 

rua Manoel Augusto Ferreirinha e do bairro Nova Gerty; a poda da árvore 

localizada na calçada da rua Oswaldo Cruz, 584, bairro Santa Paula; as medidas 

de prevenção de acidentes e segurança no trânsito, a critério da melhor técnica 

(faixa de pedestres elevada, lombada, semáforo, etc), objetivando a segurança 

da travessia pelas faixas de pedestres da rua Giovanni Morett e da avenida 

Paranapanema quando se encontram com a rua Nelly Pellegrino (esquina do 

Supermercado Joanin); e a poda da árvore localizada na calçada da rua Floriano 

Peixoto, 249, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3813/17 a 3818/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

desratização, na altura das quadras que compreendem o Cemitério da Saudade, 

situado na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica; a 

repintura da faixa dupla, na rua Flórida, 1000, bairro Barcelona; que seja 

efetuada a repintura da faixa dupla, na rua São Francisco de Assis, no trecho 

próximo a igreja São Francisco de Assis, bairro Santa Maria; que seja efetuada 

a repintura da faixa de canalização, entre a rua Ceará e a avenida Conde 

Francisco Matarazzo, bairro Fundação; que seja feita a reforma da calçada na 

rua Rio Grande do Sul, 247, Centro; e que seja feita a repintura da sinalização 

horizontal de trânsito "ônibus" na alameda Conde de Porto Alegre, 1207, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3822/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que 

proceda a fiscalização, orientação e autuação daqueles que insistem em 

depositar lixo na esquina da rua Tupi com rua São Paulo, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3824/17 a 3839/17. Moacir Luiz Gomes 
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Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: substituir a árvore localizada na rua Nazaret, 

1159, bairro Barcelona; poda da árvore na rua Flórida, 723, bairro Barcelona; 

voltar os "bailes" nas terças-feiras no Centro de Convivência para Terceira 

Idade - CISE João Nicolau Braido - rua Humberto de Campos, 600; a pintura 

de sinalização de "carga e descarga" localizada na rua Amazonas, 2478, bairro 

Oswaldo Cruz; reforma do passeio público na rua Conselheiro Lafayette, 619, 

bairro Barcelona; a instalação de iluminação (lâmpada), no poste existente na 

rua Amazonas com a avenida Paraíso, bairro Oswaldo Cruz; providências 

urgentes para consertar o telhado da EMI Fernando Pessoa, rua Flórida, 525, 

bairro Barcelona; para realizar a revitalização da praça em frente à Escola 

Estadual Dona Idalina Macedo Costa Sodré, rua Conselheiro Lafayette, 619, 

bairro Barcelona; estudos para mudar o ponto de ônibus rua Conselheiro 

Lafayette, em frente ao nº 538, bairro Barcelona; a instalação de iluminação 

(lâmpada), no poste existente na rua Piratininga, 68, bairro Barcelona; a 

instalação de um semáforo piscante na rua Flórida, com a rua Votorantim, 

bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico da rua Flórida, altura do n.º 451, 

bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da praça 

Miguel Hernandez, alameda São Caetano altura do n.º 1686, , bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente 

nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Santo Antônio, 50, 

USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente na madrugada da rua 

Alegre no trecho que compreende as ruas Tapajós com a rua Oriente, bairro 

Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente na entrada e saída das crianças, nas imediações da rua Alegre, 

975, Creche Zilda Natel, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3844/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de câmera de monitoramento segurança na 

rua São Jorge esquina com a rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3849/17 a 3852/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a criação do "Conselho Municipal de Defesa, Proteção e Bem-

estar Animal do município de São Caetano do Sul"; a instalação de cobertura 

de policarbonato na entrada da EMI Candinha Massei Fedato, no bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 
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imediações das vias Peri, Bertolino da Cunha e Nossa Senhora de Fátima, 

bairro Oswaldo Cruz; e a autorização de contribuição voluntária descontada 

mensalmente na conta de água de São Caetano do Sul destinado ao Fundo 

Municipal de Defesa, Proteção e Bem-estar Animal, para implantação de 

políticas públicas voltadas aos animais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3854/17 a 3859/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

da demarcação da vaga carga/descarga, localizada na rua Nazaret, confluência 

com a avenida Presidente Kennedy, na altura do n° 244, bairro Santa Paula; o 

fechamento dos buracos no leito carroçável da rua José do Patrocínio, 

confluência com a rua Paraíba, Centro; o fechamento dos buracos no leito 

carroçável da Avenida do Estado, na altura do nº1813, confluência com a rua 

Perite, bairro Prosperidade; o fechamento dos buracos no leito carroçável da 

Avenida do Estado, especialmente de fronte ao nº 1518, bairro Fundação; a 

manutenção do passeio público localizado na rua Paraíba, confluência com a 

rua José do Patrocínio, Centro; e o fechamento do buraco no leito carroçável 

da Avenida do Estado, especialmente de fronte ao nº 1394, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3861/17 e 3862/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a elevação de asfalto ou rebaixamento 

da guia nas faixas de pedestre nas ruas da cidade de São Caetano do Sul; e a 

implantação de piso tátil e painel informativo Braile nos pontos de ônibus 

instalados no Centro e no Terminal Rodoviário Nicolau Delic. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3868/17 a 3878/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que sejam mantidos acesos apenas os faróis piscantes a partir da 

zero hora até as 6 horas da manhã, em todas as vias do município, 

principalmente nas de maior acesso de veículos; a implantação de espaços 

denominados "Eco Pontos Culturais", a fim de facilitar e promover maior 

incentivo à cultura; à possibilidade realizar a limpeza e a revitalização da praça 

da Riqueza, no bairro Prosperidade; estudos sobre a possibilidade de instalar 

"Boca de Lobo Inteligente", nos bairros mais propensos a enchentes; a 

aquisição de mais ambulâncias a fim de suprir a demanda nas ocorrências 

emergenciais em nossa cidade; incluir um auxiliar no trajeto diário do "Mover", 

como também verificar a questão de reconhecimento salarial pela extrema 

responsabilidade no desempenho dessa importante função; a possibilidade de 

resolver a questão do esgoto que corre a céu aberto na rua Garça, bairro 

Prosperidade; a instalação de cobertura (abrigo) nos pontos de parada de 
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ônibus, localizados nas rua dos Diamantes, 138, rua do Níquel, nº 207, rua dos 

Mármores, nº 170, bairro Prosperidade; à possibilidade de instalação de redutor 

de velocidade na avenida Antônio da Fonseca Martins, com rua João Almendra, 

sentido conjunto dos Radialistas, bairro São José; a viabilidade de inverter a 

mão de direção da rua Sergipe, santa paula; e a viabilidade de inverter a mão 

de direção da rua Bernardino Faria, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3882/17. Cesar Rogerio Oliva e outros. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o reparo do telhado objetivando sanar os 

problemas de infiltração, bem como a pintura das paredes do ambiente 

destinado às refeições de crianças em tenra idade, na EMI Thereza Coan 

Fiorotti. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3769/17. Francisco de Macedo 

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

visando rondas ostensivas e constantes especialmente na rua Carmem Miranda 

e em todo bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3780/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

antonio guimarães do couto filho, pela sua brilhante atuação e funções 

exercidas como pároco na paróquia nossa Senhora das graças, na rua Tocantins, 

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

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

nº. 3782/17. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Conselho de Pastores de São 

Caetano do Sul - CONPASSCS, na pessoa de seu presidente, o reverendo 

Wagner Ribeiro, pela organização e realização da “Marcha Para Jesus”, 

realizada no último dia 11 de junho de 2017. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3783/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio - 

VIPE, visando não extinguir o cargo de cobrador no sistema de transporte 

coletivo urbano, no âmbito do município de São Caetano do Sul ou 

alternativamente, em razão do avanço tecnológico, realocar esses profissionais 

em outras áreas da empresa. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3788/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

Espaço de Recreação e Lazer José Agostinho Leal, situado na avenida Tietê, 

s/nº, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 
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da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 3790/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, e arredores, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3791/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

no período noturno nos arredores da ETEC Jorge Street e FATEC Antônio 

Russo localizadas na rua Bell Aliance, 149/245, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3811/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário de 26 anos da Fundação Pró-

Memória, ocorrido no dia 12 de junho de 2017. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3812/17. Anacleto Campanella Junior. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Confraria da Praça, pela realização, no último dia 10 de 

junho, do "Jantar Dançante - São Caetano dos bons tempos". Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3821/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas nas imediações das ruas: Silvia, Maria, Aparecida e 

adjacências, no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3840/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Santo Antônio, 

USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3841/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas notadamente na madrugada, nos finais de semanas, 

na rua Alegre no trecho que compreende as ruas Tapajós com a rua Oriente, 

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

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

3842/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos 
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vespertino e noturno, nas imediações da praça Miguel Hernandez, alameda São 

Caetano n.º 1686, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3843/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente na entrada e saída das crianças, nas imediações 

da rua Flórida, 975, Creche Zilda Natel, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3845/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

Congratulações à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, nas 

pessoas do Secretário Municipal Senhor iliomar darronqui, do Diretor Senhor 

Luis Galarraga e do chefe de setor Senhor Michel Santos, pelos elogiosos 

trabalhos realizados em prol da boas condições das áreas públicas da 

municipalidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3846/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Lamartine Babo, rua Francisco Alves, rua Henrica Grigoletto Rizzo e rua 

Madeira, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3847/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a 

implantação da delegacia de investigação sobre infrações de maus-tratos a 

animais no 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. 3848/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas nas imediações das vias Peri, Bertolino da Cunha e Nossa 

Senhora de Fátima, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3853/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

André Luiz Grizante, em razão da conquista da medalha de Ouro, na 

modalidade "Prova de Estrada", da copa do Brasil de paraciclismo, realizada 

em Indaiatuba - SP, no último dia 3 de junho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3864/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

rk  12 

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

nas ruas Boa Vista, Sebastião Diogo, Santo André e Miguel Glebochi, no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3865/17. 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à GDA Gráfica & Design Ltda., pelos 

relevantes serviços prestados e desenvolvimento empresarial em seus 20 anos 

de existência. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3866/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações a todos os integrantes da Banda Marcial 

Yolanda Ascencio, ao Maestro André Ricardo de Sousa e à coreógrafa Renata 

Rainatto, pela conquista do título de Campeã Sênior em Cordeirópolis, no 

último dia 10. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3786/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria 

Bertanha Faccirolli. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3787/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Paulo 

Sussimo Motoki. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3823/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em 

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

Alexandre Rodrigues. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3863/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Dr. Ítalo Dal'Mas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3867/17. 

Eclerson Pio Mielo e Outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Mafalda Morceli 

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

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

solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória dos senhores: 

Maria Bertanha Faccirolli, Paulo Sussimo Motoki, Alexandre Rodrigues, Ítalo 

Dal'Mas e Mafalda Morceli Dario. Assim é procedido. Esgotadas as matérias 
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do Expediente, pela ordem, o Edil Edison Roberto Parra pede a palavra para 

um comunicado relevante. Assim é concedido e o comunicado realizado. Passa-

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

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto 

Campanella Júnior, César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison 

Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 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 2896/17. Prefeitura Municipal. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera o anexo XI a que se refere 

o artigo 27 da Lei nº 5.365, de 19 de novembro de 2015 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 II - Processo 

nº 1927/17. Anacleto Campanella Junior. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Altera o artigo 2º da Lei nº 4.279, de 4 de março de 2005, que proíbe 

a entrada de qualquer espécie de animal nos estabelecimentos comerciais de 

acesso ao público que especifica”. 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 III - Processo nº 2902/14. 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, a ‘Festa da Padroeira Nossa 

Senhora da Prosperidade’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

em 1º Turno”. Item IV - Processo nº 5718/14. José Roberto Espíndola Xavier. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre primeiros socorros 

nas academias de ginástica do Município de São Caetano do Sul”. Parecer da 

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

Orçamento, deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, 

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

o pedido de vistas, fica “Rejeitado” com votos favoráveis de César Rogério 

Oliva, Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. “Arquive-se”. 
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Para declarar voto, usa da palavra o Edil Jander Cavalcanti de Lira.. Item V - 

Processo nº 2548/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação 

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

Município de São Caetano do Sul, ‘2017 – Ano em comemoração do Jubileu 

de 300 anos de bênçãos de Nossa Senhora Aparecida’ 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 2675/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 

‘Semana de Fotografia 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 dois minutos, encerrada a presente 

Sessão, e convoca os Srs. Vereadores para Sessão Extraordinária que ocorrerá 

logo após a 19ª Sessão Ordinária. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e 

achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. . 
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