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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSETE DIAS 

DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e um minutos, com a presença dos Vereadores 

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

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 31ª Sessão 

Ordinária e a da 19ª Sessão Extraordiária são “Aprovadas”. A seguir, passa a 

palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que 

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

3597/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias do Balanço Financeiro da Prefeitura referente aos meses 

de julho e agosto de 2017. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 1261/17. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Senhor 

Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do 

Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete das 

Despesas Simplificado com o detalhamento das fichas por Sub Elemento da 

Despesa e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativos ao mês de 

setembro de 2017. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.192, de 05/10/17. “Ciente”. Processo 

nº. 6624/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.189, de 27/09/17. “Ciente”. Processo 

nº. 6701/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. Projeto de Lei que 

"Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.359, de 21 de fevereiro 

de 2006, que institui a 'Campanha de Prevenção ao Mal de Alzheimer', no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6702/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no 

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

a 'Campanha Setembro Verde', e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6703/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no 
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Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

a 'Cerimônia de Casamento Comunitário Coletivo' e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 6735/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações 

realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6736/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos, 

privados e instituições congêneres, de notificarem as ocorrências de uso de 

bebida alcoólica, entorpecentes ou ambas as substâncias, por crianças e 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6616/17. Maria Zeneide 

de Franca Fernandes Sartori. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

a ação de assediadores, infratores à dignidade, à tranquilidade e a paz social, 

em equipamentos público e em veículos de transporte coletivo no município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6617/17 a 

6621/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

concessão de benefícios para o pagamento de débitos de anuidades escolares 

da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, inscritos ou não 

em Dívida Ativa, constituídos até o fim do exercício de 2015; a pintura de 

faixa de carga e descarga de uso coletivo na rua Piauí, 729, bairro Santa Paula; 

a marcação das viaturas da Defesa Civil do município com o número 156; a 

retirada da marcação das viaturas da Guarda Civil Municipal onde consta o 

número 199 para chamadas emergenciais, substituindo o mesmo pelo número 

156; e a criação de um galpão/armazém para armazenamento e guarda de 

materiais e objetos apreendidos quando de diligências realizadas por agentes 

públicos municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6626/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a manutenção e elevação das bocas de lobo que se fizerem necessárias e 

estiverem em desnível do asfalto. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6628/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalação de lombada na rua Nossa Senhora de Fátima, altura do 

número 457, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6659/17 a 6661/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

seguintes vias: rua João Rela, rua Carmine Perrella e adjacências, bairro 
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Mauá; a substituição do poste que sustenta placa de sinalização, situado na rua 

Alegre, altura do número 504, bairro Santa Paula; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas seguintes vias: rua Maranhão, rua Martim 

Francisco e adjacências, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6662/17 a 6685/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação de aplicativo para chamadas de emergência em São 

Caetano do Sul; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da Avenida do Estado, bairro 

Prosperidade; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 

extensão da rua dos Cristais, bairro Prosperidade; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Perite, bairro Prosperidade; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Eldorado, bairro Prosperidade; a realização de estudos e tratativas visando 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; a realização 

de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Turmalinas, bairro 

Prosperidade; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 

extensão da rua da Fortuna, bairro Prosperidade; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Garça, bairro Prosperidade; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua dos Diamantes, bairro Prosperidade; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua das Pérolas, bairro Prosperidade; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Urânio, bairro Prosperidade; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua dos Berilos, bairro Prosperidade; a realização de 

estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Lítio, bairro 

Prosperidade; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 
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extensão da rua dos Mármores, bairro Prosperidade; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua do Níquel, bairro Prosperidade; 

a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Mercúrio, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Rádio, bairro 

Prosperidade; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Safira, bairro Prosperidade; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua do Coral, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Platina, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua São José, bairro 

Prosperidade; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua do Ouro, bairro Prosperidade; 

e a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua Felipe Camarão, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6688/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Perrella, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6689/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a remoção de 

veículos abandonados nos bairros Fundação e São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6692/17 a 6698/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instalação de sinalização vertical de trânsito na rua 

Domingos Ricci, esquina com a avenida Goiás, bairro Barcelona; reforma do 

bebedouro já existente na rua Serafim Constantino, Pista de Skate - Estação 

Jovem, Centro; estudos visando a instalação de no break na avenida Goiás, 

882, Centro Digital do Ensino Fundamental, bairro Santo Antônio; estudos 

visando a adequação do gerador na avenida Goiás, 882, Centro Digital do 

Ensino Fundamental, bairro Santo Antônio; estudos visando a modernização 

dos computadores na avenida Goiás, 882, Centro Digital do Ensino 

Fundamental, bairro Santo Antônio; a possibilidade de aumentar a velocidade 

da internet na avenida Goiás, 882, Centro Digital do Ensino Fundamental, 

bairro Santo Antônio; e instalação de placa de proibido estacionar na rua 

Ângela, 113, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6700/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de lixeiras ecológicas nas feiras 
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livres do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6712/17 a 

6719/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

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

rua Coelho Netto, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua Clemente Ferreira, bairro 

Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas, na rua Bell Aliance, Jardim São Caetano; determinar a 

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

Belvedere, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com apoio de motocicletas, na rua Duque de Caxias, Jardim São 

Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio 

de motocicletas, na praça Acácio Novaes, bairro Santa Maria; determinar a 

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

Comendador Gervásio Seabra, bairro Barcelona; e a poda da copa de árvore 

na alameda Cassaquera, 76, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6722/17 a 6725/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o reparo da calçada na alameda São Caetano, 421, bairro Santa 

Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da rua Noel Rosa, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua Prates, bairro Oswaldo Cruz; e a desratização na rua 

Oswaldo Cruz, altura do número 480, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6731/17 a 6734/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das ruas Anhanguera, Espírito Santo, Nestor Moreira e 

Mangueiras, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações das ruas Piabanha, Guaporé e alamedas 

Conde de Porto Alegre e João Galego, no bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Emílio 

Rossi, Felipo Roveri, Maceió e Natale Furlan, no bairro Barcelona; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das 

ruas Paraná, Lemos Monteiro, Carijós e Picuí, no bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6738/17 e 6739/17. Maria Zeneide de 

Franca Fernandes Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Pelegrino Bernardo, bairro 

Olímpico; e instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo 

indicando a existência de uma lombada na rua Gonzaga, confluência com a 
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rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6740/17 a 6742/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda de árvores na rua Rafael Correa 

Sampaio, 132, bairro Santo Antônio; a substituição da tampa de boca de lobo 

rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 20, bairro Cerâmica; e a poda de 

árvore na alameda Conde de Porto Alegre, 1488, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6743/17 a 6753/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o conserto do buraco no passeio público na rua 

Oswaldo Cruz, 565, bairro Santa Paula; a fiscalização na rua São Paulo, 1691, 

bairro Santa Paula; a fiscalização na rua São Paulo, 1901, bairro Santa Paula; 

a poda da raiz da árvore na alameda Cassaquera, 17, bairro Barcelona; a poda 

da árvore na rua Tapajós, 778, bairro Barcelona; a poda da árvore na rua Piauí, 

274, bairro Santo Antônio; a poda da árvore na rua Amazonas, 744, Centro; a 

poda da árvore na rua Amazonas, 944, bairro Santo Antônio; a poda da árvore 

na rua Amazonas, lado oposto ao número 773, Centro; a poda de árvore na 

rua Quintino Bocaiúva, 111, bairro Santa Paula,; e a poda da árvore na rua 

Gonzaga, 241, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6754/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando providências para incluir a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) na grade curricular das escolas municipais de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6756/17 a 6762/17. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: implantar semáforo inteligente na rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nas imediações da rotatória existente 

no local; a implantar redutor de velocidade na esquina da rua Senador Fláquer, 

com a rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro São José; realizar 

estudos objetivando a verificar a possibilidade de realizar parceria com o 

Serviço Social da Indústria (SESI) visando a implantação do Programa Atleta 

do Futuro direcionado as crianças e jovens do município; implantar o 

tratamento de acupuntura nas unidades básicas do município; implantar faixa 

de travessia de pedestres na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nas 

imediações da rotatória existente no local; realizar parceria com o SEBRAE 

visando a implantação do Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), 

direcionado as crianças e jovens do município; e determinar a Guarda Civil 

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

José Agostinho Leal, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 6629/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à SEEDUC, em 
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parceria com a Escola de Ecologia, pela sua brilhante iniciativa, da qual 

obteve-se a realização do "Projeto Eco-Green". Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6630/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas na rua Giovani Perucchi, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6631/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Ada, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6632/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua 28 de Julho, bairro 

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

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

6633/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

na rua Heloísa Pamplona, embaixo do viaduto da Independência, bairro 

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

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

6634/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na praça Jaime 

Pereira Galo, e redondezas, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6635/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas na alameda João Galego, e imediações, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6636/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Giácomo Dalcin, esquina 

com a rua Juruá, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6637/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

rondas ostensivas na rua das Preces, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6638/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 
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visando rondas ostensivas na rua Gurupi, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6639/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas por toda extensão da avenida Guido Aliberti. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6640/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda extensão da avenida 

Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6641/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas na rua Maximiliano Lorenzini, esquina com o 

viaduto Prefeito Luiz Olinto Tortorello, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6642/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas por toda extensão 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. 6643/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda extensão do 

viaduto da Independência, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6644/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

rondas ostensivas por toda extensão da rua General Estilac Leal, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6645/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda extensão da rua 

Nélson, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 6646/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

por toda extensão da avenida Lions Club, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6647/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 
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visando rondas ostensivas por toda extensão da rua Boa Vista, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6648/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda extensão da alameda 

Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6649/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

rondas ostensivas por toda extensão da rua Marina. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6650/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas na estrada das Lágrimas, entre a rua Diadema e a 

avenida Guido Aliberti. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 6651/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

na estrada das Lágrimas, entre a rua João Almendra e a avenida Guido 

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

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

6652/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

entre as avenidas Senador Roberto Simonsen e Guido Aliberti. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6653/17. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas na rua Alegre, entre a rua Joana Angélica e a 

avenida Dom Pedro II. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 6654/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

na rua Piratininga, entre as ruas Alegre e Goiás, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6655/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas por toda extensão da avenida 

Prosperidade, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6656/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas por toda extensão da rua Felipe Camarão, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6657/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. Requerimento 

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

nas seguintes vias: rua Maranhão, rua Martim Francisco e adjacências, bairro 

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

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

6658/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. Requerimento 

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

nas vias rua João Rela, rua Carmine Perrella e adjacências, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6686/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, pela assinatura do Decreto que 

regulamenta a Lei nº 16.498/2017, que amplia o benefício de isenção de IPVA 

para deficientes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6687/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Perrella, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6690/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Walter Figueira, hospital e maternidade 

São Luiz unidade São Caetano, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6691/17. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Núcleo de Ação Social da ACISCS (Associação Comercial 

e Industrial de São Caetano do Sul), em nome da Presidente Lígia Estevam, 

por ter promovido grande festa para 600 crianças carentes e seus parentes, no 

Dia das Crianças - 12 de outubro, junto ao Centro Recreativo e Esportivo 

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

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

6699/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

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

todo entorno da praça Lucindo Cândido situada nas esquinas das ruas Capivari 
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e Vieira de Carvalho, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6704/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

Presidente, Senhor Prefeito Orlando Morando, e ao seu Secretário Executivo, 

Senhor Fábio Palácio, pela seleção do Consórcio Intermunicipal do Grande 

ABC, para fazer parte dos projetos da IUC (International Urban Cooperation). 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6705/17. 

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 Comendador Gervásio Seabra, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6706/17. 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 Bell Aliance, 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6707/17. 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 Belvedere, Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6708/17. 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 Duque de 

Caxias, Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6709/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na praça Acácio Novaes, bairro 

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

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

6710/17. 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 Clemente Ferreira, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6711/17. 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 Coelho Netto, 

bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 
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da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 6720/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o 

reparo da fiação na rua Machado de Assis, 591, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6721/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Net Serviços de Comunicação S/A, visando o reparo da fiação na rua 

Bom Pastor, 1081, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6726/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Núcleo de Ação Social da Associação Comercial e 

Industrial de São Caetano do Sul, pela realização da festa de Dia das Crianças 

no último dia 08, no Centro Recreativo e Esportivo Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6727/17. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Anhanguera, Espírito 

Santo, Nestor Moreira e Mangueiras, no bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6728/17. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Piabanha e Guaporé, bem 

como, nas alamedas João Galego e Conde de Porto Alegre, no bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6729/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Emílio 

Rossi, Felipo Roveri, Maceió e Natale Furlan, no bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6730/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Paraná, Lemos 

Monteiro, Carijós e Picuí, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6737/17. Maria Zeneide de Franca 

Fernandes Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Pelegrino Bernardo, bairro 

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

6755/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do Espaço de 

Lazer e Recreação José Agostinho Leal, no bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6396/17. Jander Cavalcanti de 

Lira e Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício 

a Secretaria Municipal da Fazenda, visando informações sobre o movimento 

de pessoal contratado pela Fundação ABC que presta serviços à Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, faz uso da palavra 

o Vereador Anacleto Campanella Junior. Ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Rejeitado, com votos 

favoráveis dos Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de 

Macedo Bento". Processo nº. 6609/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

visando informações sobre a constante queda de energia na rua Tocantins, São 

Caetano do Sul, sendo a mais grave com 3 dias seguidos de falta de energia 

por mais de 12 horas seguidas. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra 

o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O Sr. Presidente procede à chamada 

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

Anacleto Campanella Junior, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto 

Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Ricardo Andrejuk. Esgotada a fase de 

Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem Do Dia. Item I- Processo nº 

3714/17. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.616, de 10 de abril de 2008, que 

criou a “Campanha de incentivo à admissão de pessoas idosas no mercado de 

trabalho 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 

2º Turno”. “Publique-se.” Item II - Processo nº 3991/17. Marcel Franco 

Munhoz. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do 

artigo 2º da Lei nº 4.402, de 01 de junho de 2006, que “Institui a ‘Semana do 

Meio Ambiente’ 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 
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votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo 

nº 4692/17. César Rogério Oliva. 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 Conscientização sobre a Neuralgia do Trigêmeo’ 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 6676/14. Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao treinamento de tiro e 

armamento à Guarda Civil Municipal e dá outras providências”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. 

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

encerrada. Em encaminhamento de votação, o Vereador Anacleto Campanella 

Junior pede Vista do processo por 3 (três) Sessões. Em encaminhamento de 

votação, fazem uso da palavra o vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado 

em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 3 (três) Sessões”.   Item 

V - Processo nº 3444/17. 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, a ‘Campanha Adote uma Mãe 

Idosa’ 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. Em encaminhamento de votação, o Vereador Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. Colocado 

em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões”. Item 

VI - Processo nº 6294/17. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Altera a Data-Base para Revisão Geral Anual da Tabela de 

Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 

ativos, inativos e em disponibilidade, a partir do exercício de 2018 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 6521/17. 

Mesa Diretora. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que 

“Autoriza a Mesa Diretora da Câmara Municipal a transferir para a Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, o bem 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, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado em Votação Única”. “Publique-se.” Esgotados os 

motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente convida a 

todos os vereadores e presentes para a Sessão Solene dedicada à Entrega das 

Medalhas aos Autonomistas, que ocorrerá no Salão Nobre da Câmara, a partir 

dez horas do próximo sábado, dia 21 (vinte e um), e declara, às dezoito horas 

e trinta e quatro minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente 

e Primeiro Secretário. ........................................................................................ 

 

 

 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

 

MAURÍCIO FERNANDES DA 

CONCEIÇÃO 

1º SECRETÁRIO 


