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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e dois minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 24ª 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. 5112/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da 

Lei nº 3.870, de 02 de março de 2000, que instituiu a Semana da Família no 

Município, a ser comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5166/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera o artigo 2º da Lei 3.912, de 30 de 

junho de 2000, que instituiu o Projeto Integração Escola-Comunidade, na Rede 

Municipal de Ensino no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5228/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a limpeza da área externa das casas 

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

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

5229/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o comércio de bebidas dietéticas ('diet'), bebidas de baixa 

calorias ('light') e cerveja sem álcool no município de São Caetano do Sul e da 

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

Orçamento”. Processo nº. 5231/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 2º e acrescenta § único, 

ambos da Lei nº 4.248, de 25 de agosto de 2004, que dispõe sobre a instituição 

de Campanhas Educativas de Combate à Violência Contra a Mulher e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 5243/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em cemitérios do 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5247/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Altera o inciso VI do artigo 2º 

da Lei nº 5.301, de 20 de maio de 2015, que regulamenta a concessão de bolsa 

de estudos pela Fundação das Artes e dá outras providências". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5248/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre inclusão da 

mensagem 'Fiscalize o Seu Município', nas impressões dos documentos da 

Prefeitura e no site oficial do município e dá outras providências". “Às 

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

5255/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Altera a redação do 

parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 5.183, de 30 de abril de 2014, que autoriza 

o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, 

por meio de sua Secretaria da Segurança Pública, para execução de Atividades 

Delegadas ao Estado e cria a Gratificação por Desempenho de Atividade 

Delegada nos termos que especifica, a ser paga aos policiais militares e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5256/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Altera a redação do artigo 4º da Lei nº 5.087, de 29 de junho de 2012, que 

instituiu a gratificação pelo exercício de Atividade Operacional Diferenciada 

de Segurança em situações ou eventos especiais aos servidores da Guarda Civil 

Municipal que especifica, alterada pelas Leis nº 5.167, de 26/02/14, Lei nº 

5.179, de 10/04/14 e Lei nº 5.391 de 16/03/2016, e dá outras providências.". 

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

nº. 5239/17. Anacleto Campanella Junior. Projeto de Decreto Legislativo que 

"Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Paulo Dimas de 

Bellis Mascaretti, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às 

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

5160/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Moção de Repúdio às 

agressões desferidas, no dia 24 de agosto, contra a Senhora Ana Paula Penã 

Dias, Secretária de Saúde de Santo André, na Câmara Municipal da Santo 

André. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 5099/17 a 

5103/17. 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 principalmente na alameda 

Conde de Porto Alegre, Henrica Grigoletto Rizzo e rua Carmem Miranda, 
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bairro Boa Vista; a limpeza constante da rua Dionísio Mercado, 128, bairro 

Nova Gerty; o recapeamento do asfalto na rua Coronel Camisão, em frente ao 

número 206, Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas principalmente entre as ruas Mauá, João Rela e o posto de gasolina 

que se encontra nessa localidade, bairro Mauá; e a manutenção e demarcação 

da pista de caminhada e ciclovia na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5109/17 e 5110/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a verificação de 

alagamento quando chove na rua Padre Mororo, 447, bairro São José; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes na 

alameda São Caetano, nos arredores da APAE. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5111/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando instituir, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o "Natal com Fartura", a ser 

realizado, anualmente, no 2º sábado do mês de dezembro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5113/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

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

Edilidade, versando sobre o Programa Nota Fiscal Premiada Sulsancaetanense, 

com o objetivo de estimular a cidadania fiscal e incentivar o programa de 

arrecadação tributária do município, dispõe ainda sobre a criação do sistema de 

premiação para tomadores de serviços sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza-ISSQN. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5114/17 e 

5115/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a entrega de uma placa, 

na forma de homenagem, ao artista e munícipe José Hercules Silva, por ter 

realizado a 1ª apresentação teatral no teatro Paulo Machado de Carvalho, com 

a peça "Padre não me caso mais" de autoria de Geraldo Vietri"; e a instalação 

de lixeiras ou recipiente similar para descarte de lixo, em toda extensão da rua 

Santa Catarina, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5119/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

manutenção da iluminação pública, bem como a realização de estudo visando 

a ampliação do número de pontos luminosos na rua Paraíba, 621, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5120/17 a 5134/17. Daniel Fernandes 

Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que seja providenciada uma revitalização no 

prédio em que se encontra sediado o corpo de bombeiros, situado na avenida 

Goiás, nº 2.101; que institua no município o programa "Escolinha de Esportes 
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em Tempo Integral", incentivando o acesso dos munícipes, de maneira gratuita, 

as mais variadas modalidades esportivas, como natação, futebol, basquete, tênis 

de campo, dentre outros, em período integral; que providencie os reparos 

necessários no piso em frente à Igreja Matriz Sagrada Família, bem como da 

praça, já que as pedras estão soltando; que estude a possibilidade de realizar 

um acordo e parceria com a AES Eletropaulo e empresas de telefonia e internet, 

no sentido de que realizem o enterramento de fios do município; a realização 

de estudos no sentido de se adotar medidas para uma melhor eficiência 

energética, (utilização racional da energia) nos próprios municipais, tanto para 

curto como para longo prazo; que estude a possibilidade de conceder isenção 

ou benefício fiscal para o modelo de trabalho coworking (ou co-working) que 

se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo 

pessoas que trabalham não necessariamente para a mesma empresa ou na 

mesma área de atuação, podendo inclusive reunir entre os seus usuários os 

profissionais liberais, empreendedores e usuários independentes; para que 

estude a possibilidade de executar no município, o "Projeto Geração 

Sustentável", voltado para a conscientização de boas práticas sustentáveis, 

alinhadas ao tripé de atuação sugerido pelo MEC; que estude a possibilidade 

de executar no município o "Projeto Planeta Leitura", que é voltado para a 

formação e desenvolvimento de leitores em sala de aula, da educação infantil 

ao 9º ano do Ensino Fundamental; que realize a limpeza e manutenção do lago 

localizado no Chiquinho, local destinado aos pets no Espaço Verde Chico 

Mendes; que instale/recupere lixeiras nas vias do "Chiquinho" - local destinado 

aos pets no Espaço Verde Chico Mendes; que instale placas de sinalização, em 

alguns postes do Chiquinho (espaço destinado aos pets no Espaço Verde Chico 

Mendes), orientando os responsáveis por seus animais de estimação a 

recolherem as fezes de seus pets; que realize campanhas constantes para alertar 

sobre os perigos do uso do cigarro; que realize campanhas constantes contra o 

consumo de bebidas alcoólicas, com o intuito de alertar a população, 

principalmente os jovens que estão fazendo uso de álcool, cada vez mais cedo; 

para que proceda rotineiramente, com afinco, fiscalização de venda de bebidas 

a menores de idade, por ser uma prática totalmente ilegal que, de acordo com 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pode ser punida com até quatro 

anos de prisão e multa; e para que, com base na Lei 5.160/13, que dispõe sobre 

a merenda saudável, institua no município um departamento que cuide 

especificamente da alimentação escolar, bem como a criação de um conselho 

municipal de alimentação escolar. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5135/17 a 5156/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico; a 

reforma, revitalização e readequação da EMEF Oscar Niemeyer, avenida 

Paraíso, 600, bairro Olímpico; a reforma, revitalização e readequação da EMEF 

Oswaldo Samuel Massei, rua Giovani Perucchi, 190, bairro Oswaldo Cruz; a 

reforma, revitalização e readequação da EMEF Padre Luiz Capra, rua Busch, 

42, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Território do Acre, 

bairro Olímpico; a reforma, revitalização e readequação da EMEF Bartolomeu 

Bueno da Silva, rua Maranhão, 22, bairro Santo Antônio; a reforma, 

revitalização e readequação da EME Vicente Bastos, rua Humberto de Campos, 

310, bairro São José; a reforma, revitalização e readequação da EMEF 

Professor Olyntho Voltarelli Filho, avenida Paraíso, 520, bairro Oswaldo Cruz; 

a reforma, revitalização e readequação da EMEF Leandro Klein, rua Prestes 

Maia, 100, bairro Nova Gerty; a reforma, revitalização e readequação da EMEF 

Elvira Paolilo Braido, rua Lisboa, 399, bairro Oswaldo Cruz; a reforma, 

revitalização e readequação da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, bairro Santa Maria; a 

reforma, revitalização e readequação da EMEI Luiz José Giorgetti, rua Graça 

Aranha, 80, bairro Fundação; a reforma, revitalização e readequação da EMEI 

José Ferrari, rua Paraíba, 646, Centro; a reforma, revitalização e readequação 

da EMEI José Corona, rua Mogi Guassu, 80, bairro Olímpico; a reforma, 

revitalização e readequação da EMEI João Barile, rua Doutor Durval Vilalva, 

135, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico na rua Paraná, bairro Olímpico; 

a reforma, revitalização e readequação da EMI Marily Chinaglia Bonaparte, na 

alameda Conde de Porto Alegre, 1540, bairro Santa Maria; o recapeamento 

asfáltico na rua Tupiniquins, bairro Olímpico; a reforma, revitalização e 

readequação da EMEI Rosa Perrella, na rua Lourdes, 460, bairro Nova Gerty; 

o recapeamento asfáltico na rua Guarani, bairro Olímpico; o recapeamento 

asfáltico na rua Manoel Pedro Vilaboim, bairro Olímpico; e a reforma, 

revitalização e readequação da EMEI 1º de Maio, na rua Rafael Correa 

Sampaio, 584, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5157/17 a 5159/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de um semáforo no cruzamento da rua Flórida com a rua 

Joana Angélica; a implantação de lombofaixa na rua Guaiamú, 16, bairro Santa 

Maria; e a substituição de mesa de “ping pong” do Clube ABREV Barcelona, 

na avenida Presidente Kennedy, 2300, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5167/17 a 5183/17. Carlos Humberto Seraphim. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma, revitalização e readequação da EMEF Eda 

Mantoanelli, rua Ivaí, 63, bairro Santa Maria; a reforma, revitalização e 

readequação da EMEF 28 de Julho, rua Oriente, 501, bairro Barcelona; a 

reforma, revitalização e readequação da EMEF Sylvio Romero, avenida Dr. 

Augusto de Toledo, 600, bairro Santa Paula; a reforma, revitalização e 

readequação da EMEF Senador Fláquer, rua Heloísa Pamplona, 180, bairro 

Fundação; o recapeamento asfáltico da rua Antônio de Andrade, bairro 

Cerâmica; o recapeamento asfáltico da avenida Fernando Simonsen, bairro 

Cerâmica; o recapeamento asfáltico da rua Amazonas, Centro; o recapeamento 

asfáltico da rua Amadeu Bortoletto, bairro Santa Paula; o recapeamento 

asfáltico da rua Gonzaga, bairro Santa Paula; a reforma, revitalização e 

readequação da EMEF Anacleto Camapanella, rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, 849, bairro São José; a reforma, revitalização e readequação da 

EMEF Laura Lopes, rua do Coral, 155, bairro Prosperidade; a reforma, 

revitalização e readequação da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, na estrada 

das Lágrimas, 1656, Jardim São Caetano; a reforma, revitalização e 

readequação da EMEI Pedro José Lorenzini, na rua Marechal Deodoro, 445, 

bairro Santa Paula; a reforma, revitalização e readequação da EMEI Orlando 

Moretto, na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 120, bairro Cerâmica; 

a reforma, revitalização e readequação da EMEI Octávio Tegão, na rua 

Capivari, 624, bairro Nova Gerty; a reforma, revitalização e readequação da 

EME Professora Alcina Dantas Feijão, rua Capivari, 500, bairro Nova Gerty; e 

o recapeamento asfáltico da rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5201/17 a 5215/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a sinalização de solo de faixa de "carga e 

descarga", na rua Conceição, 813, bairro Santo Antônio; que seja deslocada a 

placa de sinalização de "rua sem saída", que está escondida entre o poste e a 

árvore, na travessa Geovanina Borges Duarte, bairro Cerâmica; a instalação de 

faixa amarela em frente as garagens, em toda sua extensão da travessa 

Geovanina Borges Duarte, bairro Cerâmica; que realize a repintura da faixa de 

pedestres localizada na rua Pinto Ferraz, esquina com a rua Roberto Simonsen, 

Centro; estudos para alteração para via de mão única, na rua Pinto Ferraz, no 

sentido da rua Paraíba para a rua Roberto Simonsen, Centro; poda de árvore na 

rua Capeberibe, 487, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua Madeira, bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 
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motocicletas, na rua Ivaí, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua Guarda 

Marinha Greenhalch, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua Domingos 

Graciute Neto, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua Biguá, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas, na rua Artur Rubens Del Cid, bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua 

Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua Arari, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5216/17 a 5223/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o conserto da calçada na rua 28 de 

Julho, 333, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, 1094, bairro Cerâmica; a tapagem de buraco, 

localizado na rua Luís Fiorotti, altura do nº 148, bairro Olímpico; a manutenção 

da praça defronte a EMEF Padre Luiz Capra, localizada na rua Busch, 42, 

bairro Nova Gerty; a limpeza e a revitalização do monumento à música 

sertaneja, localizado na avenida Presidente Kennedy, altura do número 3700, 

bairro Boa Vista; a limpeza e a manutenção dos bueiros na rua Luís Fiorotti, 

bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Clemente José da Silva, bairro Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Francesco de Martini, bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5227/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação 

do programa "Prata da Casa", estabelecendo a obrigatoriedade de disponibilizar 

a oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou 

instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contenham 

financiamento público municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5232/17 a 5234/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

substituição da tampa da boca de lobo, situada na rua Washington Luís, 

confluência com a avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Conselheiro 

Lafayette, e imediações, bairro Barcelona; e estudos que objetivem a criação 
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de projeto social que visa beneficiar gestantes do município que concluírem o 

"Pré-Natal" com um álbum de fotografias digital dos últimos dias de gestação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5237/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de um 

redutor de velocidade (lombofaixa) ou a instalação de um radar eletrônico, na 

rua Luís Gama, esquina com a rua João Pessoa, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5245/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no período noturno, sobretudo nas ruas Pernambuco e rua 

Professora Maria Macedo, no entorno da USCS - centro, rua Santo Antônio, 

50, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5246/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas om apoio de motocicletas, na rua 

Guaiamú, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5250/17. 

Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que estude a viabilidade de se realizar nos veículos municipais a 

conversão do combustível para gás natural veicular. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5258/17 a 5266/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

disponibilizar a praça Faria Lima, (em frente a EE Professora Eda Mantoanelli, 

e próxima ao estacionamento do teatro Paulo Machado de Carvalho, para que 

animais de estimação tenham oportunidade de fazer caminhadas; a 

possibilidade de realizar pintura de faixa de solo com os dizeres "carga e 

descarga", na rua Baraldi, 683, Centro; criar, curso de informática para pessoas 

com deficiência auditiva, como ocorre na APASMA - Associação de Pais e 

Amigos dos Surdos de Mauá; rigorosa limpeza (retirada de lixo e corte do 

mato), na rua José de Franca Dias, bairro São José; implantar sistema de 

empréstimo de bicicletas; a fiscalização conjunta com a Polícia Civil e Polícia 

Militar, a fim de coibirem bailes “funks” ou eventos similares que perturbam a 

ordem pública no município; criar laboratórios de ecologia, em todas as 

unidades escolares da rede municipal; criar o Programa Agente Semeador de 

Experiências de Vida, a fim de que realizem a tarefa de contador de histórias 

infantis; e realizar a reforma e revitalização da praça José Carlos Pace, 

localizada entre as ruas Lisboa e Giovani de Nardi, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5268/17 a 5277/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma do trecho de calçada na esquina da rua Sebastião 

Diogo com a rua Santo André, bairro Boa Vista; a fiscalização da regularidade 
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das atividades exercidas e do limite do som propagado pela empresa "Roller 

Dancing", situada na rua Nelly Pellegrino, 735, bairro Nova Gerty; a criação 

de um sistema de estacionamento rotativo diferenciado destinado a 

comerciantes; a instalação de vaga exclusiva para idosos na rua São Carlos, 

altura do numeral 180, bairro Santa Paula; a instalação (no local adequado), de 

rampas de acessibilidade nas calçadas localizadas nas esquina da rua Sebastião 

Diogo com a rua Santo André, bairro Boa Vista; que seja proibido aos 

condutores do caminhão de coleta de lixo que se subam com os caminhões nos 

passeios públicos, sob alguma penalidade, em especial a calçada na esquina da 

rua Sebastião Diogo com a rua Santo André, bairro Boa Vista; que seja 

determinado aos condutores do caminhão de coleta de lixo que se abstenham 

de subirem com os caminhões nos passeios públicos, sob alguma penalidade, 

em especial a calçada e acesso à garagem do condomínio da rua Santo André, 

379, bairro Boa Vista; a fiscalização ao combate à venda de produtos 

falsificados (piratas) no estacionamento do mercado dia, situado na estrada das 

Lágrimas, 415, Jardim São Caetano; a substituição do poste localizado na 

esquina da rua Sebastião Diogo com a rua Santo André, bairro Boa Vista; e a 

análise de viabilidade de implantação da festa das nações no calendário anual 

do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5278/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a imediata remoção de 2 veículos abandonados na rua José 

Paolone, altura do nº 139, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 5104/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

as ruas Mauá, João Rela e o posto de gasolina que se encontra nessa localidade, 

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

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

5105/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

principalmente na alameda Conde de Porto Alegre, Henrica Grigoletto Rizzo e 

rua Carmem Miranda, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5106/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações à USCS, pela parceira junto a Secretaria de Saúde para a 

inauguração do Centro Ambulatorial Universitário - USCS no Hospital São 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5107/17. 
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Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao SESC São Caetano do Sul, 

na pessoa de Denise Lacroix Rosenkjar, pelo sucesso do programa "Carreta 

Move Brasil", que leva atividades recreativas e esportivas para o público geral. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5108/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

arredores da APAE, alameda São Caetano, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5117/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Luís Fiorotti, 503, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5118/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

Washington Luís, 477, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5163/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à atleta Estefani Oliveira, da Associação Desportiva São 

Caetano, pela conquista do Campeonato Sul-Americano de Judô Sub-21, no 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5165/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica - SEDE, visando 

a limpeza e manutenção do ribeirão dos Couros, que desemboca no ribeirão dos 

Meninos, em São Caetano do Sul, para evitar inundações na avenida Guido 

Aliberti e enchentes em todo o bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5184/17. Ubiratan Ribeiro 

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

Congratulações pelo Dia do Soldado, comemorado no último dia 25 de agosto, 

no Espaço Verde Chico Mendes. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5185/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na 
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modalidade de ronda escolar, nas escolas Edgar Alves da Cunha, Senador 

Fláquer, Alice Pina Bernardes e João Barile, todas no bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5186/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na modalidade de ronda escolar, nas 

escolas Profª Alcina Dantas Feijão, Ângelo Raphael Pellegrino, Maria 

D'Agostini, Helena Musumeci e Octávio Tegão, todas no bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5187/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na modalidade de ronda escolar, nas 

escolas Bartolomeu Bueno da Silva, Neusa Maria Nunes Branco e EMEI 1º de 

Maio, todas no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5188/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas na modalidade de ronda escolar, nas escolas Laura Lopes, 

Gastão Vidigal Neto e Romeu Fiorelli, todas no bairro Prosperidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5189/17. Moacir Luiz 

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

de Congratulações ao Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, 

por receber a recertificação no "Programa de Fixação Segura da Cateteres", na 

pessoa de seu presidente Senhor Antônio Aparecido Nogueira Rubira, 

extensivo ao Diretor Administrativo, ao Departamento de Enfermagem e 

demais funcionários do hospital, por este valoroso reconhecimento. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5190/17. Moacir Luiz 

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

de Congratulações à Senhora Marina Grutti de Souza, presidente do Diretório 

Acadêmico da Faculdade de Medicina da Fundação ABC, e a todos os alunos 

de medicina, fisioterapia, nutrição, enfermagem, farmácia e gestão ambiental 

envolvidos na 14ª Feira da Saúde, realizada em parceria com a Prefeitura de 

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

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

Processo nº. 5191/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio 
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de motocicletas, na rua Madeira, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5192/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua Ivaí, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5193/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua 

Guarda Marinha Greenhalch, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5194/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5195/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua Domingos Graciute Neto, 

bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5196/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, 

na rua Guaiamú, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5197/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua Biguá, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5198/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua 

Artur Rubens Del Cid, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5199/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua Arlindo Marchetti, bairro 

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

5200/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, 

na rua Arari, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5224/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando 

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

Clemente José da Silva, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5225/17. Anacleto Campanella Junior. 

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

rondas ostensivas na rua Francesco de Martini, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5226/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao ambientalista Nicola Greco, Diretor-

Presidente e Fundador do Instituo Homem & Natureza (IH&N), pela 3ª edição 

da Eco-caminhada. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5235/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Conselheiro Lafayette, e 

imediações, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5236/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao 1° Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar - ROTA, 

visando a ação de rondas da ROTA - rondas ostensivas Tobias de Aguiar neste 

município, com ênfase nas fronteiras com outros municípios, e em especial com 

a avenida Almirante Delamare - São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5238/17. Anacleto Campanella Junior. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao jornalista Caio Venâncio Martins pelo editorial 

"Extremistas", publicado no Jornal ABC Repórter, na página 02 - Política, no 

dia 25 de agosto de 2017. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5240/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

no perímetro que compreende as ruas da Eternidade, João Batista Negro, João 
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Rela e a estrada das Lágrimas, no bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5241/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à FATEC - Faculdade de Tecnologia de São Caetano do Sul, 

pelos 10 anos de existência completados no último dia 15 de agosto de 2017. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5244/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no período noturno, sobretudo nas 

ruas Pernambuco e Professora Maria Macedo, em todo entorno do Campus 

Centro da USCS, rua Santo Antônio, 50, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5249/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Jornalista e Comendador Chanceler Acadêmico Antonio 

Julio Pedroso de Moraes, pela celebração dos 26 anos de circulação do Jornal 

Tribuna do ABCD. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5251/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Jornal Tribuna do ABCD, pelo seu 

26º aniversário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5257/17. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao SENAI - Serviço Nacional de 

Aprendizagem Indústrial, pela inauguração de sua nova unidade educacional, 

denominada "Escola SENAI Armando e Arruda Pereira", no último dia 25 de 

agosto, em nossa São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5267/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

no período noturno na alameda São Caetano, entre as ruas Madeira e 

Paraguassú, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5161/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

Senhora Olivia Eduvirges Fortunato. Colocado em discussão, ninguém 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

hae  15 

“Aprovado”. Processo nº. 5162/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Vitório Cezar Dalbeto. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5252/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor João Candido Ferreira. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5253/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Matteo Bianchin. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5254/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Aparecida dos Reis Gomes. 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 de: Olivia Eduvirges Fortunato, Vitório 

Cezar Dalbeto, João Candido Ferreira, Matteo Bianchin e Aparecida dos Reis 

Gomes. 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. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Jander 

Cavalcanti de Lira. 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 2848/17. 

Eduardo José Vidoski. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a afixação de avisos orientativos acerca do desembarque dos passageiros, 

durante o abastecimento de veículos movidos a gás natural veicular – GNV, 

nos estabelecimentos que especifica 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 3317/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana 

de Discussões sobre as Políticas Públicas voltadas à Defesa, Proteção e Bem-

Estar Animal’, no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

hae  16 

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 2635/17. Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação 

da ementa e do artigo 1º da Lei nº 5.440, de 24 de junho de 2016, que ‘Institui 

o estímulo à realização da “Semana de Programação de Estudos sobre a 

Constituição Federal Brasileira”, no contraturno da Rede Municipal de Ensino 

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 IV - 

Processo nº 4030/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 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 ‘Festival de Crossfit – Crossfest’ 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 dezessete horas 

e cinquenta e seis 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. ............................................................................................ 
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