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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS SETE DIAS DO 

MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, com a presença dos Vereadores 

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

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 34ª 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. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.198, de 

18/10/17. “Ciente”. Processo nº. 7355/17. Marcos Sergio Goncalves Fontes 

e outros. Projeto de Lei que "Institui o 'Projeto Adote Uma Árvore - São 

Caetano do Sul Mais Verde', no âmbito do município e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7376/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de Orientação e 

Conscientização Contra a Misoginia nas Redes Sociais e Suas 

Consequências', no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7401/17. Mesa Diretora. Projeto de emenda à Lei 

orgânica que "Acrescenta § 4° ao artigo 149 e os artigos 158-a, 168-a, 178-a, 

189-a, 201-a à Lei orgânica do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7402/17. Mesa Diretora. Projeto de Lei que "Cria 

a Ouvidoria da Câmara Municipal em sua estrutura organizacional, bem como 

a função de confiança de Ouvidor, altera dispositivos e anexos da Lei nº 5.096, 

de 26 de setembro de 2012, alterada pelas leis nºs 5.199, de 25 de junho de 

2014, 5.491, de 29 de março de 2017 e 5.536, de 30 de junho de 2017 e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 7417/17. 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, o 'Dia da Diversidade Étnico-Racial' e 

dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 
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Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7418/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

disponibilização de álcool em gel, em praças de alimentação de shoppings 

centers e em todos os estabelecimentos comerciais e de consumo de alimentos 

situados no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7419/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Institui a 'Semana de Conscientização 

Oftalmológica e Optométrica', no âmbito do município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7420/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de Proteção à 

Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo', no âmbito 

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

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

nº. 7292/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a criação de um galpão/armazém para armazenamento 

e guarda de materiais e objetos aprendidos quando de diligências realizadas 

por agentes públicos municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7295/17 e 7296/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por todo o bairro 

Santa Paula; e a limpeza constante das bocas de lobo do bairro São José, além 

da colocação de telas para evitar que as sujeiras entopem essas bocas de lobo. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7298/17 a 7329/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na alameda São Caetano, 104, bairro Santa Paula; 

a revitalização e manutenção da iluminação pública do chafariz da praça dos 

Imigrantes, na avenida Presidente Kennedy com a rua Benito Campoi , bairro 

Olímpico; a poda dos arbustos no jardim central na faixa da AES Eletropaulo 

na rua Nazaret, esquina com a rua Tapajós, bairro Barcelona; o conserto do 

buraco no passeio público na rua Piauí, 785, bairro Santo Antônio; a repintura 

do acesso para cadeirantes no passeio público na rua Rafael Correa Sampaio, 

esquina com a rua Amazonas, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore 

na rua Oriente, esquina com a avenida Goiás, bairro Barcelona; a poda da copa 

da árvore na rua Oriente, 333, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na 

rua Oriente, 777, bairro Barcelona; a repintura da fachada do Centro 

Poliesportivo Marlene José Bento, na rua Tibagi, 10, bairro Santa Maria; a 
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poda da raiz da árvore na rua Oriente, oposto ao nº 80, bairro Barcelona; a 

poda da copa da árvore na rua Oriente, oposto ao nº 80, bairro Barcelona; a 

manutenção da iluminação de solo que atende a fachada da igreja Nossa 

Senhora da Prosperidade na praça da Riqueza, 11, bairro Prosperidade; a 

manutenção da iluminação pública no jardim do CECAPE (Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação) na rua Conselheiro Lafayette, 

oposto ao nº 858, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na avenida 

Prosperidade, oposto ao nº 485, bairro Prosperidade; a instalação de mais um 

ponto de iluminação na rua Felipe Camarão, obre a ponte, bairro 

Prosperidade; a realização de reparos na valeta na rua Votorantim, esquina 

com a rua Rafael Sampaio Vidal, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico 

na rua Votorantim, esquina com a rua Rafael Sampaio Vidal, bairro 

Barcelona; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da 

legislação vigente na avenida Lemos Monteiro, esquina com a rua Giovanni 

Thomé, bairro Olímpico; o tampamento do buraco na via em cima da faixa de 

pedestres na rua Giovanni Thomé, esquina com a avenida Lemos Monteiro, 

bairro Olímpico; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Picuí, esquina com a rua Mogi Guassu, 

bairro Olímpico; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Giovanni Thomé, 17, bairro Olímpico; o 

recapeamento asfáltico na rua Giovanni Thomé, entre a rua Rio de Janeiro e a 

avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua 

Rafael Correa Sampaio, 132, bairro Santo Antônio; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no 

passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua Pedro José 

Lorenzini, oposto ao nº 227, Centro; a poda da copa da árvore na rua Rafael 

Correa Sampaio, 61, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na 

alameda São Caetano, 267, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na 

rua José Benedetti, 110, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na 

rua Luís Fiorotti, 38, a, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Piauí, 

400, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Maranhão, 370, 

bairro Santo Antônio; a alteração de sentido duplo para sentido único e adotar 

a direção do tráfego de veículos na rua Comendador Gervásio Seabra, com 

início na rua Capeberibe sentido favorável até a rua Votorantim, bairro 

Barcelona; e a poda da copa da árvore na avenida Senador Roberto Simonsen, 

384, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7330/17 e 

7331/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda de árvores nos números 132 e 136 da rua Rafael Correa Sampaio, bairro 

Santo Antônio; e instalação de brinquedos adaptados para crianças, jovens e 

adultos com deficiência em praças e parques públicos no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7332/17 e 7333/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o reconhecimento por 

mérito do ilustre Senhor José Aparecido Soares Afonso, como Empreendedor 

pelo Progresso de São Caetano do Sul; e o reconhecimento por mérito da 

ilustre Senhora edna frança carneiro, como empreendedora pelo progresso de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7335/17 a 

7353/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas na rua 

Votorantim, em toda sua extensão, bairro Barcelona; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas na rua Alegre, 

em toda sua extensão, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas na rua Nazaret, em 

toda sua extensão, bairro Santa Paula; estudos e tratativas visando a reabertura 

da base fixa da Guarda Civil Municipal na praça da Figueira, bairro Boa Vista; 

a remoção de veículo abandonado na travessa da Fonte, próximo ao número 

1600 da rua Silvia, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas na rua Pernambuco, em toda 

extensão, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxílio de motocicletas na rua Flórida, em toda extensão, bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de motocicletas na rua Antônio Galo, em toda extensão, bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de motocicletas na avenida Senador Roberto Simonsen, em toda 

extensão, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas na avenida Dr. Augusto de Toledo, em 

toda extensão, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas na rua Rafael Correa Sampaio, 

em toda extensão, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas na rua Barão de Mauá, em toda 

extensão, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas na avenida Presidente Kennedy, em 

toda extensão, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas na rua Rio Grande do Sul, em 

toda extensão, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas com auxílio de motocicletas na avenida Goiás, em toda sua 

extensão, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas na rua Gonzaga, em toda sua extensão, 

bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxílio de motocicletas na avenida Prosperidade, em toda sua extensão, 

bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxílio de motocicletas na rua Rio de Janeiro, em toda sua extensão, 

bairro Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas na rua Aquidaban, em toda sua 

extensão, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7356/17 a 

7365/17. 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 

Carlos Laporte, bairro Barcelona; a realização da poda de árvore localizada 

na rua Conselheiro Lafayette, 53, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua da Paz, 

bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na rua Castro Alves, bairro Cerâmica; determinar a 

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

Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Carlos Gomes, bairro 

Olímpico; instalação de cobertura (abrigo) e assentos na parada de ônibus na 

rua Engenheiro Rebouças, 241, bairro Cerâmica; a realização da poda de 

árvore localizada na rua Paraguassu, 123, bairro Olímpico; a instalação de 

banco na praça localizada rua Espírito Santo, 1330, escola estadual Joana 

Motta, bairro Cerâmica; e reativar a câmera de monitoramento existente no 

cruzamento das ruas Engenheiro Rebouças com a rua Espírito Santo, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7372/17 a 7375/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de lixeiras na rua Casemiro de Abreu, 400, bairro Cerâmica; a 

inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Federal 11.340/2006, a Lei 

Maria da Penha, nas escolas municipais do município de São Caetano do Sul; 

a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas 

cadastradas no registro brasileiro de doadores de medula óssea (redome); e 

instalação de lixeiras na rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7384/17 a 7389/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas, bem como reforço no policiamento, notadamente, por conta do 
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período de final de ano, nas imediações dos bancos e comércios localizados 

no Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, bem como 

reforço no policiamento, notadamente, por conta do período de final de ano, 

nas imediações dos bancos e comércios localizados no bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, bem como reforço no 

policiamento, notadamente, por conta do período de final de ano, nas 

imediações dos bancos e comércios localizados no bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas , bem como a 

realização de estudos e tratativas com vistas ao reforço no policiamento, 

notadamente, por conta do período de final de ano, nas imediações dos bancos 

e comércios localizados no bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas , bem como a realização de estudos e tratativas 

com vistas ao reforço no policiamento, notadamente, por conta do período de 

final de ano, nas imediações dos bancos e comércios localizados no bairro 

Fundação; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas , bem 

como a realização de estudos e tratativas com vistas ao reforço no 

policiamento, notadamente, por conta do período de final de ano, nas 

imediações do Park Shopping São Caetano, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 7390/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar ao DAE, o replantio ou 

reposição de árvores que foram arrancadas nos seguintes logradouros: rua Rio 

Grande do Sul, oposto aos nº 382 e 404, no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7392/17 a 7396/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que seja realizado o reparo da calçada, na lateral da Unidade 

Básica de Saúde Nair Spina Benedicts, rua Castro Alves, bairro Oswaldo 

Cruz; que seja realizada a tapagem de buraco no leito carroçável, na rua Rio 

de Janeiro, 1234, bairro Oswaldo Cruz; que seja realizada a repintura da faixa 

de pedestres na rua Floriano Peixoto, esquina com a avenida Dr. Augusto de 

Toledo, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações das ruas São Bento e Dr. Gastão Vidigal, olímpico; 

e que seja realizada a tapagem de buraco no leito carroçável, na alameda 

Conde de Porto Alegre, 1990, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7397/17 e 7398/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

análise para retirada da árvore localizada na esquina da rua giovanni perucchi, 

150, e a rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 170, no bairro São José; e para que 

de acordo com a indicação nº 6108 de nossa autoria, seja implantada uma 

"faixa de pedestre 3d" como teste nos dois sentidos da avenida Tijucussú, nas 

proximidades da escola Yolanda Ascencio, bairro Olímpico. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 7403/17 e 7404/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa da árvore na avenida Lemos Monteiro, 64, 

bairro Olímpico; e que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Rafael Correa Sampaio, 1446, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7405/17 a 7408/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que, após constatada 

a situação de abandono dos veículos, inclua estes automóveis na programação 

da "Operação Remove", que trata do recolhimento dos carros abandonados 

em vias públicas, especificamente na rua Humberto Fernandes Fortes, entre 

os números 391 e 310, bairro São José; que, após constatada a situação de 

abandono do veículo, inclua este automóvel na programação da "Operação 

Remove", que trata do recolhimento dos carros abandonados em vias públicas, 

especificamente na rua Conceição, na altura no número 718, bairro Santo 

Antônio; que, após constatada a situação de abandono dos veículos, inclua 

estes automóveis na programação da "Operação Remove", que trata do 

recolhimento dos carros abandonados em vias públicas, especificamente na 

rua Humberto de Campos, altura do número 750, bairro São José; e a 

realização de campanha de conscientização denominada "Novembro Azul" 

dirigida à sociedade, em especial, aos homens, alertando sobre a importância 

dos cuidados com a saúde, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce 

do câncer de próstata, em alusão ao 'Dia Mundial de Combate ao Câncer de 

Próstata', anualmente celebrado em 17 de novembro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 7410/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de uma vaga para idoso/deficiente físico 

na alameda Terracota, 215, em frente ao edifício - A-Way , bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7412/17 a 7415/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de um 

"Mutirão da Saúde Escolar", anualmente, na Rede Municipal de Ensino no 

município de São Caetano do Sul; denominar um próprio municipal, ligado 

ao esporte, com o nome do Senhor Alberto do Carmo Araujo (sr. Giba) pelos 

relevantes serviços prestados em São Caetano do Sul; a limpeza diária da 

praça aonde era a antiga guarda municipal na alameda São Caetano, bairro 

Santa Maria; e a instalação de lixeiras na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7422/17 a 7429/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção e recapeamento 
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asfáltico na rua Rio Grande do Sul, especialmente na altura do número 617, 

bairro Santo Antônio; a manutenção e limpeza dos muros laterais da EMI 

Ângela Massei, localizada na rua Nestor Moreira, 360, bairro Cerâmica; a 

manutenção e recapeamento asfáltico na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 

especialmente na altura do número 135, bairro Nova Gerty; a repintura da 

demarcação de vaga de estacionamento para pessoas com deficiência, na rua 

Goitacazes, altura do número 301, Centro; a manutenção e recapeamento 

asfáltico na alameda Conde de Porto Alegre, especialmente na altura do 

número 2372, bairro Santa Maria; criar o "Jardim Eco Sensorial", em parques 

da cidade; manutenção e constante limpeza, nos sanitários do Espaço Verde 

Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro 

Cerâmica; e orientar os consumidores acerca das compras realizadas na "black 

friday", que ocorrerá no próximo dia 24 de novembro, com o apoio da 

fundação PROCON do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7432/17 a 7438/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

para instalar a academia ao ar livre no bairro Prosperidade, precisamente na 

praça localizada na junção formada pela rua do Ouro com a rua Platina e a 

avenida Prosperidade; estabelecer calçamento permeável na construção de 

futuros condomínios, conjuntos habitacionais e imóveis em geral que forem 

edificados no município e dá outras providências; o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a adoção, pelos serviços públicos municipais 

de atendimento ao cidadão, de plataforma digital de videoconferência, que 

promove tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais; laboriosos 

estudos para dispor sobre a reserva de 1% (um por cento) das vagas de estágio 

de nível superior na administração pública municipal para pessoas com 

60(sessenta) anos ou mais no município de São Caetano do Sul; modificar os 

critérios de cobrança de estacionamento de Zona Azul de modo fracionado, 

começando por 30 minutos; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a arte em grafite no âmbito do município de São Caetano do 

Sul; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a proibição 

de cobrança de tarifa, taxa ou preço público referente ao corte ou religação do 

fornecimento de água, nos casos de suspensão do serviço por inadimplência. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7441/17 a 7453/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

Rio Grande do Sul, 456, Centro; a instalação de lixeiras anti-vandalismo por 

toda extensão da rua Santa Catarina, Centro; a repintura da faixa de travessia 

de pedestre na avenida Goiás, 3400, em frente à USCS - Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras 
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anti-vandalismo por toda extensão da rua Taipas, bairro Barcelona; a 

instalação de lixeiras anti-vandalismo por toda extensão da rua Visconde de 

Inhaúma; a poda da copa da árvore na rua Visconde de Inhaúma, boulevard 

na calçada da EMEF Oscar Niemeyer, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa 

da árvore na rua Antônio Garbelotto, em frente ao número 223, bairro 

Barcelona; a revitalização da praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; a 

reforma da rampa de acesso para os cadeirantes na rua Piabanha, esquina com 

a alameda São Caetano, bairro Santa Maria; a repintura do gradil da alameda 

Conde de Porto Alegre, 840, parque Cidade das Crianças, bairro Santa Maria; 

a troca da placa "proibido estacionar" na rua Teffé, 180, bairro Santa Maria; a 

poda da árvore na rua Nossa Senhora de Fátima, 629, bairro Santa Paula; e o 

fechamento de buraco no leito carroçável na rua Flórida, 451, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7457/17 a 7463/17. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre Lei do silêncio, direcionada ao comércio em geral, 

visando fiscalizar especificamente as que promovem eventos no período 

noturno; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

regulamentar a venda de alimentos em vias públicas em nosso município; a 

execução de rigorosa limpeza na rua do Níquel, no trecho compreendido entre 

as ruas da Fortuna e do Coral, localizadas no bairro Prosperidade; criar a 

obrigatoriedade de destinar 5% de espaço útil a ser destinado para 

estacionamento de bicicletas em novos projetos de construção de condomínios 

residenciais e prédios comerciais; a revisão semafórica a fim de aumentar o 

tempo da fase de abertura para passagem de pedestre do semáforo localizado 

na rua Oriente, em frente a EMEF 28 de Julho, bairro Barcelona; determinar 

um local para recolher descartes de material de obras e entulhos em geral; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

praça Moraes Sarmento, rua Nestor Moreira, e rua Maria Teixeira Mourão 

Maresti, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7297/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por todo o bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7354/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações para a Digna. Doutora Regina Maura 

Zetone Grespan, Secretária Municipal de Saúde, extensivo a toda equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde, por tornar São Caetano do Sul cidade 

referência nacional no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7366/17. 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 Bom Pastor, 

bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 7367/17. 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 Castro Alves, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7368/17. 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 Carlos Laporte, 

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

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

nº. 7369/17. 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 Carlos Gomes, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7370/17. 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 da Paz, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7377/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

municipal de São Caetano do Sul Dr. José Auricchio Junior e à ilustríssima 

Senhora secretária municipal de saúde, regina maura zetone grespan, pela 

revitalização e ampliação da UTI pediátrica do hospital infantil e maternidade 

Márcia Braido. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 7378/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, bem como reforço 

no policiamento, notadamente, por conta do período de final de ano, nas 

imediações dos bancos e comércios localizados no Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7379/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, bem como reforço no policiamento, notadamente, por conta 

do período de final de ano, nas imediações dos bancos e comércios localizados 

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

nº. 7380/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, bem como reforço 

no policiamento, notadamente, por conta do período de final de ano, nas 

imediações dos bancos e comércios localizados no bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7381/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas , bem como reforço no 

policiamento, notadamente, por conta do período de final de ano, nas 

imediações dos bancos e comércios localizados no bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7382/17. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas, bem como reforço no policiamento, 

notadamente, por conta do período de final de ano, nas imediações dos bancos 

e comércios localizados no bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7383/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, bem como reforço no policiamento, notadamente, por conta 

do período de final de ano, nas imediações do Park Shopping São Caetano, 

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

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

nº. 7391/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao jovem lucas lopes de 

carvalho, pela sua nomeação para o cargo de diagramador do jornal Tribuna 

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

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

7409/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo - CAASP, na pessoa do presidente, o Excelentíssimo 

Senhor Doutor Braz Martins Neto, e à comissão da mulher advogada da ordem 

dos advogados do Brasil secional São Paulo, na pessoa da presidente, a 

excelentíssima Senhora Doutora Kátia Boulos, pelo engajamento em ações 

voltadas à prevenção e conscientização de cuidados com a saúde dos 

advogados e advogadas paulistas, com especial atenção à organização do 

último evento, realizado no dia 30 de outubro, na sede da CAASP, 

denominado "Outubro Rosa + Novembro Azul: celebrando a vida", em 

celebração ao movimento popular mundial voltado à luta contra o câncer de 
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mama e o câncer de próstata. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7411/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Prof. Dr. em mastologia Paulo Roberto Pirozzi, à Dra. 

Regina Maura, aos médicos e a todas as funcionárias do Centro de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (CAISM) de São Caetano do Sul, pela parceria do 

diagnóstico precoce, para combater o câncer de mama. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7421/17. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Espaço Cultural de Artes, pelos 20 anos de atividades 

ligadas ao desenvolvimento musical e artístico em São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7439/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando apresentar a augusta 

assembleia de prefeitos a sugestão de firmar convênios com empresas 

especializadas (PPP) para dispor nos próprios municipais máquinas reversas 

para coleta seletiva de lixo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7440/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede- Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos, visando que seja tecnicamente viabilizada normas para 

utilização como ciclovia nas áreas circunvizinhas à Linha Férrea - 10 

Turquesa - do Estado de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7456/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

nas imediações da praça Moraes Sarmento,rua Nestor Moreira, e rua Maria 

Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7416/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Alberto do Carmo Araujo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7455/17. 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Pedro Moacir 

Rodrigues de Camargo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 
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da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em 

virtude dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se 

dedique um minuto de silêncio. 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 os 

Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior, Daniel Fernandes Barbosa e Jander 

Cavalcanti de Lira. Esgotada a fase de Explicação Pessoal, passa-se à fase da 

Ordem do Dia. Item I - Processo nº 5017/17. César Rogério Oliva e outros. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Estabelece o monitoramento 

por câmeras em eventos realizados por empresas privadas, com público 

superior a 3.000 (três mil) pessoas e dá outras providências”. Parecer da 

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

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

2º Turno”. “Publique-se”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador 

César Rogério Oliva. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra 

o Presidente da Mesa. Item II - Processo nº 3089/17. Edison Roberto Parra. 

2ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Altera a redação da 

ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.661, de 14 de abril de 1998, que ‘Institui a 

obrigatoriedade de supermercados, mercadinhos, lanchonetes e bares a ter 

banheiros masculinos e femininos em suas dependências’ e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. O Sr. Presidente comunica 

ao Plenário que se encontra na mesa, pedido de arquivamento efetuado pelo 

autor do Projeto de Lei, Vereador Edison Roberto Parra. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de arquivamento”. 

“Arquive-se.”. Item III - Processo nº 6770/17. Prefeitura Municipal.  1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a denominação do 

Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul.”. 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 6776/17. Prefeitura Municipal.  1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder o uso de bem público à Fundação das Artes de São 

Caetano do Sul para suas instalações 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 
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1º Turno”. Item V - Processo nº 6778/17. Prefeitura Municipal.  1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Fórum Municipal de Educação de 

São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça 

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

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item 

VI - Processo nº 6986/17. Prefeitura Municipal.  1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Disciplina a apresentação de artistas de rua nos 

logradouros públicos do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas 

vinte e cinco minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Srs. 

Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 20ª 

Sessão Extraordinária que será realizada logo a seguir. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o 

Primeiro Secretário. .......................................................................................... 
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