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ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

Às dezessete e trinta e nove 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 5ª 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. 0758/08. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.249, de 

08/03/18. “Ciente”. Processo nº. 4486/17. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.247, de 

07/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.245, de 

07/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1172/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.248, de 

08/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1173/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.246, de 

07/03/18. “Ciente”. Processo nº. 1084/18. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Altera a redação dos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal nº 

4.964, de 15 de dezembro de 2010 que Institui no âmbito do programa 

Profamilia do município de São Caetano do Sul o programa Auxílio 

Transporte Escolar e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1065/18. Cristiano de 

Freitas Gomes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inserção do símbolo 

mundial da conscientização do Transtorno do Espectro Autista - TEA, nas 

placas de atendimento prioritário e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1078/18. 

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 de Combate ao Racismo no Esporte' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 1082/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a 
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redação da ementa, do 'caput' do art. 1º e acresce-lhe parágrafo único, todos 

da Lei nº 4.809, de 19 de junho de 2009, que institui a ‘Campanha Permanente 

Sobre Inclusão de Medidas de Prevenção, Conscientização e Combate ao 

'Bullying' Escolar nas Escolas Públicas de Educação Básica do Município de 

São Caetano do Sul’, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1083/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui no calendário oficial do 

município de São Caetano do Sul o 'Janeiro Verde', dedicado à realização de 

ações de combate ao câncer de colo de útero e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 1114/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Institui a 'Campanha de Prevenção ao Diabetes Insipidus' no âmbito do 

município de São Caetano do Sul.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1142/18. César Rogério Oliva. 

Projeto de resolução que "Institui o diploma 'Destaque do Guarda Civil 

Municipal', no âmbito da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1159/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a permissão de acesso das pessoas com 

Diabetes Tipo 1 aos locais públicos e privados de uso coletivo no município 

de São Caetano do Sul, portando alimentos e medicamentos que especifica e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1199/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de Conscientização Sobre os 

Benefícios Decorrentes do Aproveitamento Integral dos Alimentos', no 

âmbito das escolas municipais de ensino infantil e fundamental de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1160/18. Cristiano de 

Freitas Gomes. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de ‘Cidadã 

Sulsancaetanense’ à Senhora carolina fernandez córdoba, pelos relevantes 

serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 1059/18 a 1064/18. Cristiano de 

Freitas Gomes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: desenvolver serviço de orientação ao 

exercício (soe) em parceria com SEEDUC - Secretaria Municipal de Educação 

de São Caetano do Sul, com a SELJ-Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 

Juventude e com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, ou, na 

impossibilidade, com outra instituição de ensino superior, a ser realizado nos 

parques e espaços de lazer do município, a ser definido; que dê prioridade ao 

combate à obesidade com uma série de políticas públicas, como por exemplo 
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a distribuição de um guia alimentar; que retome o Programa Progesta 12, 

diante da eficácia do mesmo, já que reduziu consideravelmente a taxa de 

mortalidade infantil, onde em 2008, São Caetano do Sul obteve o menor índice 

do país; instalar bebedouros no trecho da avenida Presidente Kennedy que 

possui maior concentração de pessoas que praticam atividade física regular; 

que se verifique a real situação da árvore localizada na rua Boa Vista, 290, 

cuja raiz está obstruindo a passagem de pedestres pela calçada, devendo serem 

tomadas as devidas providências; e a reforma, ampliação e modernização da 

Fundação Anne Sullivan, que desenvolve um trabalho de excelência em nosso 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1069/18 a 1072/18. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas principalmente nas ruas Humberto de 

Campos e Padre Mororo, no bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas entre as ruas João Ramalho e Adelaide, no bairro 

Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça 

Cardeal Arcoverde, diariamente no horário das missas, das 19h às 20h, no 

Centro; e a poda de duas árvores na rua Humberto de Campos, nos números 

456 e 479, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1073/18 

e 1074/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

verificação de raiz da árvore danificando a calçada em frente a EMEF Luiz 

Olinto Tortorello na rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica; e reforma 

da calçada na rua Major Carlos Del Prete, em frente ao Atende Fácil, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1075/18. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

containers de lixo na rua Aguapei, altura do número 21, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1076/18 e 1077/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a retirada do cimento 

ao redor da árvore localizada na avenida Paraíso, esquina com rua Coelho 

Netto, bairro Oswaldo Cruz; e substituição de lampada na rua Nossa Senhora 

de Fátima, 1016, em frente ao comercio de águas, esquina com Engenheiro 

Rebouças, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1085/18 

a 1099/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

para o escoamento da água que fica acumulada na sarjeta, na rua Bras Cubas, 

esquina com a rua Papa João XXIII, Jardim São Caetano; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas principalmente no período noturno, nas 

imediações da rua Martino de Martine, bairro Barcelona; que seja realizada a 
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poda da raiz de uma árvore na rua Pirajú, defronte ao número 80, bairro 

Olímpico; que seja realizado o reparo da calçada na rua General Artur da 

Costa e Silva, 42, bairro Santa Maria; que seja realizado o reparo da calçada 

na rua Ivaí, 504, bairro Santa Maria; que seja efetuada a poda da raiz de uma 

árvore na alameda Cassaquera, 1067, bairro Barcelona; que seja realizado o 

recapeamento asfáltico próximo a guia, na rua Tupiniquins, 23, bairro 

Olímpico; que seja efetuado o reparo da calçada na rua Alfredo Maluf, nos 

números 43 e 48, Centro; que seja efetuado o reparo da calçada na rua Joana 

Angélica, esquina com a rua Flórida, bairro Barcelona; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Senador Fláquer, 

bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da travessa João Juarez, bairro Cerâmica; que seja efetuado o 

reparo da calçada na rua Maranguá, 32, bairro Olímpico; que seja realizado o 

conserto da calçada na rua Flórida, 872, bairro Barcelona; que seja realizado 

o reparo na calçada na rua Roma, 105, bairro Oswaldo Cruz; e que seja 

realizada a poda da raiz de uma árvore na rua Maceió, 662, bairro Barcelona. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1100/18 a 1105/18. Sidnei Bezerra da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: circundar com guias de sarjeta o jardim público 

localizado no cruzamento da avenida Fernando Simonsen com a rua Duvilio 

José Quaglia, bairro Cerâmica; realize a poda das árvores do Espaço Verde 

Chico Mendes limítrofes a residência da avenida Fernando Simonsen nº 680, 

bem como na divisa com as residências ao longo da rua Duvilio José Quaglia; 

realize estudos visando a revitalização da rampa de acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência física localizada no cruzamento da avenida 

Fernando Simonsen com a rua Duvilio José Quaglia, no bairro Cerâmica; 

realize a poda das árvores localizadas no jardim público localizado no 

cruzamento da avenida Fernando Simonsen com a rua Duvilio José Quaglia, 

no bairro Cerâmica; realize estudos visando a instalação de bocas de lobo na 

rua Graça Aranha no bairro Fundação; e realize estudos visando ampliar o 

número de lixeiras instaladas ao longo da avenida Fernando Simonsen, bem 

como realizar a troca daquelas que estejam danificadas. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1110/18 a 1113/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reforma da calçada na rua 

Francesco Coppini, em frente ao nº 30, bairro Nova Gerty; a revisão das vagas 

de deficientes e instalação de vagas para idosos na rua Conselheiro Lafayette, 

525, esquina com rua Capeberibe, bairro Santa Paula; a instalação de uma 

lixeira grande na rua Platina, em frente ao nº 60, bairro Prosperidade; e o 

recapeamento asfáltico na rua Major Carlos Del Prete, 754, última vila antes 
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da avenida Goiás, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1116/18 a 

1119/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de uma lombofaixa na rua Ceará, 393, em frente ao clube São 

Caetano, bairro Fundação; a limpeza e manutenção do teto da entrada do 

hospital dos olhos Dr. Jaime Tavares, rua Peri, 361, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento asfaltico na rua Saldanha da Gama, 226, bairro Nova Gerty; e 

o recapeamento asfáltico na rua Nazaret, 1458, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1122/18 e 1123/18. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: verificar o melhor procedimento a ser utilizado, a fim de 

evitar colisões e demais acidentes na rua Votorantim, próximo ao cruzamento 

com a rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; e realizar encontro de 

"Taco de Rua", em nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1135/18 a 1141/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

ao sistema de água, esgoto e saneamento ambiental, estudos e tratativas 

visando evitar a interrupção do fornecimento de água para consumidores 

inadimplentes, na véspera e no dia de feriado, nos dias de sexta-feira, sábado 

e domingo, uma vez que tal cuidado é o que estabelece o Código de Defesa 

do Consumidor; estudos e tratativas visando a adequação sobre o tempo 

mínimo de duração de 15 minutos, nas consultas médicas realizadas nas 

Unidades Básicas de Saúde - UBS do município de São Caetano do Sul; a 

pintura da fachada do prédio do canil da Guarda Civil Municipal - GCM, na 

avenida Guido Aliberti, 20, Centro; a construção de 2 salas na sede do canil 

da Guarda Civil Municipal - GCM, na avenida Guido Aliberti, 20, Centro; 

estudos visando a construção de uma piscina para que os cães da Guarda Civil 

Municipal - GCM, possam se exercitar, na avenida Guido Aliberti, 20, Centro; 

o fornecimento de medicamentos veterinários para os 11 cães do canil da 

Guarda Civil Municipal - GCM, na avenida Guido Aliberti, 20, Centro; e a 

poda do gramado da área interna da sede da Guarda Civil Municipal - GCM, 

na avenida Fernando Simonsen, 160, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1143/18 a 1147/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha ou 

outra cor de destaque para travessia de pedestre ou lombada nos principais 

pontos de travessia da avenida Goiás; gradear a EMEFM Arquiteto Oscar 

Niemeyer e intensificar a ronda por meio da Guarda Civil Municipal, 

localizada na avenida Paraíso, 600, bairro Nova Gerty; com brevidade a 

instalação de sinal sonoro nos semáforos para atender as pessoas com 
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deficiência visual; solucionar com urgência dentro do cronograma 

preestabelecido a poda de galhos de árvore, sito à rua Boa Vista, altura do 

número 523 (mercado extra); e instalar nos parques e praças públicas o "cata 

caca". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1151/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a reforma da calçada na rua Francesco Coppini, 135, bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1158/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para 

instituir na cidade de São Caetano do Sul a semana cultural. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1163/18 e 1164/18. Cristiano de Freitas Gomes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: para que estude a possibilidade de se instalar, através de 

parceria público privado, um bicicletário na região da estação cptm-

companhia Paulista de trens metropolitanos; e que verifique a real situação 

das árvores localizadas nas proximidades e dentro da Anne Sullivan para que 

sejam tomadas as devidas providências, objetivando prevenir acidentes. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1165/18. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma de um bueiro, localizado no 

penúltimo quarteirão sentido bairro-centro antes da avenida Goiás, na avenida 

Guido Aliberti, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1168/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a criação de um programa de recapeamento asfáltico em nosso 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1175/18 e 1176/18. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que providencie o conserto do 

semáforo de pedestres localizado na rua Prestes Maia, em frente a EMEF 

Leandro Klein, bairro Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas mediante o uso de viatura da ronda escolar, para atuação nos 

horários de entrada e saída da EMEF Leandro Klein, localizada a rua Prestes 

Maia nº 100, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1179/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a substituição dos combustíveis da frota 

municipal por GNV (Gás Natural Veicular). “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1185/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a poda da árvore da rua Espírito Santo, 230, em frente a igreja 

frutos da promessa , bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1186/18 a 1191/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção na tampa e recapeamento asfáltico na avenida Goiás, 632, com a 

rua Amazonas, bairro Santo Antônio; a reforma e pintura de rampa de 
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acessibilidade aos portadores de deficiências físicas na avenida Goiás, 765, 

esquina com a rua Amazonas, bairro Santo Antônio; uma vistoria técnica e a 

manutenção da guia e sarjeta em frente à residência localizada na rua 

Conselheiro Lafayette, 329, bairro Barcelona; a manutenção na tampa e 

recapeamento asfáltico na avenida Goiás, altura do n.º 881, com a rua José 

Paolone n.º 281, bairro Santo Antônio; a demarcação de faixa e de carga e 

descarga na Avenida do Estado, altura do número 400, bairro Fundação; e 

estudos para instalação de um semáforo piscante de alerta no cruzamento das 

rua Amazonas, com a rua Lourdes, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1192/18 a 1194/18. Cristiano de Freitas Gomes. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: criar um curso de técnico de instrumentação cirúrgica na EME 

Professora Alcina Dantas Feijão; criar turmas para pessoas com deficiência 

na Fundação das Artes, possibilitando a inclusão, o acolhimento já que muitos 

têm capacidade de produção, de aprendizado e de trabalho, precisando apenas 

de uma oportunidade; e retornar a casa da gestante para o formato de quando 

foi criada, fora de uma unidade hospitalar. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1200/18 a 1203/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: serviço de 

capinagem, no passeio público da rua Justino Paixão, altura do número 325, 

bairro Mauá; a repintura da demarcação de solo de aviso "pare", na rua 

Arnaldo Sante Locoselle, em frente ao número 87, bairro Santo Antônio; 

realizar a repintura das demarcações que indicam vagas de estacionamento 

rotativo - Zona Azul, na rua Tiradentes, nas proximidades do número 310, 

bairro Santa Paula; e estudos, com vistas a realizar evento comemorativo de 

páscoa, voltado ao público infantil. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1205/18 a 1214/18. Cristiano de Freitas Gomes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que estude 

a possibilidade de se implantar o fundo municipal da pessoa com deficiência, 

com o objetivo de atender as políticas, programas e ações voltadas às pessoas 

com deficiência; que viabilize ações com a finalidade de garantir à nova 

geração, uma cidade sustentável; a possibilidade de se criar o Atende Fácil 

empresa; a possibilidade de criar o cartão integração de transporte público 

para todas as linhas de ônibus municipais e trem - integração ônibus/CPTM; 

oferecer Wi-Fi gratuito em espaços de lazer e corredores comerciais da cidade, 

desde a área central na rua Santa Catarina, na avenida Presidente Kennedy, na 

rua Visconde de Inhaúma e, também, na região de comércio do bairro 

Fundação e do bairro Prosperidade; incentivar e investir em artistas da cidade, 

através do fundo municipal da cultura; retomar o programa Amigo do Idoso; 

que retorne o projeto Sancabike, serviço de empréstimo de bicicletas feito por 
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meio de estações espalhadas pela cidade; retomar o Grupo de Apoio aos Pais 

de Crianças e Adolescentes com Dificuldade de Aprendizagem - Grupo 

Aprendiz; e retornar com o programa “Disk Amamentação 24 horas”, que é 

um serviço de atendimento telefônico realizado por profissionais habilitados 

no manejo clínico de aleitamento materno, em que a família que está passando 

por dificuldades poderá conseguir um amparo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1215/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a redução de 1.500 metros para 700 metros a distância 

estabelecida por Lei, para que o aluno possa se beneficiar com o auxílio no 

custeio do transporte para o deslocamento residência/escola/residência. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1220/18 a 1232/18. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de uma área de lazer, denominada 

"parcão", cercada e com atrações para cães, no final da avenida Presidente 

Kennedy, altura do número 3.700; a instalação de lixeiras para a coleta de 

resíduos orgânicos, nas principais vias do bairro Nova Gerty; a implantação 

de terapias alternativas nas Unidades Básicas de Saúde do município de São 

Caetano do Sul; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos, 

nas principais vias do bairro Santo Antônio; a instalação de lixeiras para a 

coleta de resíduos orgânicos, nas principais vias do bairro Santa Maria; a 

instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos, nas principais vias 

do bairro Barcelona; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos, nas principais vias do bairro Boa Vista; a instalação de lixeiras para 

a coleta de resíduos orgânicos, nas principais vias do bairro Olímpico; a 

instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos, nas principais vias 

do bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos 

orgânicos, nas principais vias do bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas Teffé, Anita 

Garibaldi, Maceió, Arapuã e adjacentes, no bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão das ruas 

Gonçalves Dias, Engenheiro Rebouças, Teresina e Tenente Antônio João e 

adjacentes, no bairro Cerâmica; e em toda a extensão das ruas Votorantim, 

antônio dafré, Capeberibe, João Luís e adjacentes, no bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1235/18 a 1241/18. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar recapeamento asfáltico nas ruas Oriente, Nazareth, 

Taipas, Alegre, Conselheiro Lafayette, Tapajós, Maceió, alameda Cassaquera, 

Joana Angélica e em toda a extensão das vias do bairro Barcelona; substituir 

a iluminação atual por lâmpadas de LED em toda a ruas do bairro Barcelona; 

à possibilidade de realizar a limpeza e a revitalização da praça localizada na 
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rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, com a rua Humberto Fernandes Fortes, em 

frente ao nº 71; à possibilidade de realizar revitalização em toda a sua extensão 

do terreno que abriga as torres da Eletropaulo localizada na rua Nazaret, a fim 

de que seja transformado em parque linear, bairro Barcelona; a colocação de 

placa de "proibido estacionar" na rua Ribeirão Preto, altura do nº 570, bairro 

Olímpico; revitalização geral na UBS Ivanhoé Espósito, localizada na rua 

Flórida, 295, bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas principalmente nos horários de entrada e saída, nas imediações das 

escolas do bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1243/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todas as ruas do 

bairro Barcelona, com atenção especial para a saída do bairro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1058/18. Cristiano de Freitas Gomes. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à APAE 

de São Caetano do Sul, pelo excelente trabalho desenvolvido, em especial 

com os portadores de Síndrome de Down, cujo dia é comemorado em 21 de 

março, que promove por meio da educação, saúde e assistência social o bem-

estar de quem lá frequenta, visando autonomia e qualidade de vida. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1066/18. Francisco de 

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

M, visando rondas ostensivas na praça Cardeal Arcoverde, diariamente no 

horário das missas, das 19h às 20h, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1067/18. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas principalmente nas ruas Humberto de Campos e Padre 

Mororo em todo o bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1068/18. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas principalmente entre as ruas João Ramalho e Adelaide, no 

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

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

nº. 1079/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, visando 

estudos, tendo como escopo autorizar a Guarda Civil Municipal de São 

Caetano do Sul a redigir no local da ocorrência, termo circunstanciado de 

delitos de baixo potencial ofensivo, tendo como objetivo, desobstruir os 

trabalhos da polícias militar e civil. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1081/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à FENABRAVE Federação 

Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, visando orientar as 

concessionárias de veículos automotores a fixar cartaz ou placa informando 

as isenções concedidas às pessoas com deficiência ou portadoras de moléstias 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1124/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da 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. 1125/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

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

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

Processo nº. 1126/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas em toda extensão da rua Maria, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1127/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua 

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

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

Processo nº. 1128/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas em toda extensão da rua Aguapei, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1129/18. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 

da rua Roma, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1130/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Carlos Gomes, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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1131/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em 

toda extensão da rua Maringá, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1132/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Pan, 

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

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

nº. 1133/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

em toda extensão da rua João Molinari, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1134/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em 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. 1148/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede, visando extensão do 

telhado das plataformas de embarque e desembarque da linha férrea de São 

Caetano do Sul, assim como, a instalação de mais assentos, tudo em atendendo 

pedido de populares. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1149/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, visando 

elaborar campanha educativa junto as empresas de telefonia celular, tendo 

como objetivo alertar aos Senhores usuários sobre a atenção e os perigos de 

atravessar um logradouro público, utilizando telefone celular. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1150/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

enpresa comgás, visando a instalação de gás encanado em toda a sua extensão 

na rua Manoel Coelho, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1152/18. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da EMI Josefa da Cunha Leite na rua Tomaso Tomé, 

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

Processo nº. 1153/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de veículos, nas imediações 

da EMI Gastão Vidigal Neto na rua dos Berilos, 113, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1154/18. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários 

de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Fernando Pessoa na rua 

Flórida, 525, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1155/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da EMI Josefina Cipre Russo na rua Pernambuco, 100, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1156/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando 

a elaboração de campanha junto ao comércio da cidade tendo como objetivo 

promover a instalação do dispositivo "Cata Caca", nas praças e parques 

municipais, sendo permitido a exploração de marketing no local. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1157/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando 

a elaboração de campanha junto ao comércio da cidade tendo como objetivo 

a exposição de obras de artes dos artistas de São Caetano do Sul nas vitrines 

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

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

1161/18. Cristiano de Freitas Gomes. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a toda equipe da Unidade de 

Saúde da Criança e do Adolescente - USCA, que vem desenvolvendo o 

trabalho de maneira impecável, sendo referência. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado". Processo nº. 1162/18. Cristiano de Freitas 

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

Congratulações ao Prefeito Municipal Dr. José Auricchio Junior e a Secretária 

de Saúde Dra. Regina maura zetone grespan pela excelente iniciativa de se 
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revitalizar e de se criar novos leitos de UTI no Hospital Infantil Márcia Braido, 

fundamentais para diminuir a mortalidade infantil da cidade. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado". Processo nº. 1169/18. Marcel Franco 

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

Congratulações aos Policiais Militares da 3ª Cia., do 6º batalhão da Polícia 

Militar de São Caetano do Sul, em especial, a equipe envolvida na ocorrência, 

da rua Carijós, no bairro Olímpico, que aconteceu na última semana, 

juntamente com o seu comando, que resultou na prisão dos criminosos que 

tentaram roubar uma residência na cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1178/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações para o governo do estado de São Paulo e a SABESP pelo 

início das obras do Pró-Billings. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1180/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Igreja 

Presbiteriana de São Caetano do Sul, que comemorou neste fim de semana 

seu 57º aniversário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1181/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à Igreja Presbiteriana de Vila Gerty 

de São Caetano do Sul pela comemoração dos seus 55 anos de existência e 

pelo trabalho realizado em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1182/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo Dia 

Internacional do Adhonepiano, comemorado todo dia 19 de março. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1183/18. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações pelos 461 anos da realização do 1° Culto Evangélico no 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1184/18. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações para o Grupo Escoteiro São Caetano do Sul, pelo 

seu 49º aniversário, celebrado do dia 19 de março de 2018. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1195/18. Cristiano de Freitas 
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Gomes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Diretora da Escola Municipal de Bailado, Sandra Amaral e 

a toda sua equipe, por estar desenvolvendo com maestria o projeto de Ballet 

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

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

nº. 1196/18. Cristiano de Freitas Gomes. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Fernanda Bianchini pelo 

excelente trabalho que desenvolve junto aos deficientes e, por ter contribuído 

de forma significativa, com um workshop que preparou os professores da 

Escola Municipal de Bailado Laura Thomé a lecionar para os deficientes, 

possibilitando a introdução do curso de ballet para deficientes em nossa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1197/18. 

Cristiano de Freitas Gomes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a toda equipe do Centro de Oncologia e 

Hematoterapia Luiz Rodrigues Neves, desejando muito sucesso no 

desempenho dessa importante missão, que privilegia o bem-estar do paciente, 

a medicina personalizada e a humanização do atendimento. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1204/18. Cristiano de Freitas 

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

Congratulações à SEDEF pela iniciativa e à SECULT pela parceria que 

viabilizou o curso gratuito de ballet adaptado às pessoas com deficiência. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1216/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, 

pelo aniversário de 64 anos, comemorado no último dia 19 de março. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1217/18. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas 

Gonçalves Dias, Engenheiro Rebouças, Teresina e Tenente Antônio João e 

adjacentes, no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1218/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Votorantim, Antônio Dafré, 

Capeberibe, João Luís e adjacentes, no bairro Barcelona. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1219/18. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas Teffé, Anita Garibaldi, 

Maceió, Arapuã e adjacentes, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1234/18. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente nos horários de entrada e saída, nas 

imediações das escolas do bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1244/18. Anacleto Campanella Junior e outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Exmo. Senhor Vice-Prefeito Roberto Luiz Vidoski, pela 

idealização da Festa das Nações Esportivas, que será realizada nos dias 19, 

20, 26 e 27 de maio de 2018, na Garagem Municipal de São Caetano do Sul, 

visando incentivar as atividades esportivas, com a geração de recursos para 

financiamento de atletas e equipes esportivas. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1245/18. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Barcelona, com atenção especial 

para as saídas do bairro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1012/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

envio de ofício Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, solicitando 

informações, especificamente do Departamento de Controle Urbano de São 

Caetano do Sul, sobre as providências tomadas com as denúncias realizadas 

pelos moradores sobre o excessivo barulho e som alto, realizado pelo 

estabelecimento comercial localizado à rua Tiradentes, 400, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1013/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, visando informações sobre o 

alvará de funcionamento do estabelecimento comercial localizado à rua 

Tiradentes, nº 400, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1080/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do cientista e Professor 

Stefhen Hawking. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1115/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1120/18. Eclerson Pio Mielo e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle 

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

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

1170/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Jacques Anderson 

Artacho Bernat. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1171/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

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

Anezio Belini. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1177/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da vereadora 

Marielle Francisco da Silva (Marielle Franco). Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1198/18. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Paulo Roberto De Freitas 

(Bebeto). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

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

1233/18. Eclerson Pio Mielo e Cesar Rogerio Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento do doutor Senhor Ruy Barbosa de Mello. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. 0 Senhor Presidente suspende a Sessão por dez 

minutos. O Senhor Presidente reabre a Sessão. 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. Fazem uso da palavra o Nobre Edil: Cristiano 

de Freitas Gomes, Jander Cavalcanti de Lira e Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de 

Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário 
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procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 6694/14. José 

Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a permissão da presença de doula voluntária durante todo o 

período de trabalho de parto e pós-parto imediato, bem como nas consultas e 

exames de pré-natal, sempre que solicitada pela parturiente, nas maternidades, 

hospitais e estabelecimentos da rede pública municipal ou privada de saúde e 

dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a 

critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com 

votos favoráveis dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira”. Item II - Processo nº 1068/15. Fábio Soares De 

Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de informação, junto ao preço, quando os produtos em 

promoção estiverem com a data de validade próxima do vencimento 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. Colocado em votação, fica “Rejeitado, 

com votos favoráveis dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira”. Item III - Processo nº 3036/16. Fábio Soares De 

Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo 

único ao artigo 1º da Lei nº 5.344, de 25 de setembro de 2015, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da instalação de dispenser de álcool gel, próximo aos 

terminais de autoatendimento bancário 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, contrário. 

Colocado em discussão o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

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

votação, o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento fica “Aprovado, 

com votos contrários dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se”. Item IV - Processo nº 3391/17. Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

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

a ‘Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego’ nas Escolas 

Públicas Municipais 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 V - Processo nº 4267/17. Edison Roberto 
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Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha de 

Conscientização e Orientação sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico’, no 

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

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

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

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

votos favoráveis dos vereadores Cesar Rogerio Oliva, Edison Roberto 

Parra, Francisco de Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira”. Item VI 

- Processo nº 4696/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o Programa ‘Doe uma 

Câmera’ nas instituições de ensino municipal de São Caetano do Sul.”. 

Colocado em discussão, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, 

pede o arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o Pedido de Arquivamento 

do Projeto de Lei, fica “Aprovado”. Item VII - Processo nº 0876/18. 

Cristiano de Freitas Gomes. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

Dr. Eustáquio Antunes da Palma, pelos relevantes serviços prestados ao 

Município.”. 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. O Sr. Presidente 

esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que 

concede título, a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos 

membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também 

deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem 

favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão 

votar “Não”. O 1º Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. 

Encerrada a votação, com 19 (dezenove) votos “SIM”, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. Item VIII - Processo nº 0877/18. Cristiano de Freitas 

Gomes. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que 

“Concede título de ‘Cidadã Emérita’ à Dra. Regina Maura Zetone Grespan, 

pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de 

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

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

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

encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto 

de Decreto Legislativo que concede título, a matéria exige o quorum especial 

de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, 

o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 
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Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que 

forem contrários deverão votar “Não”. O 1º Secretário faz a chamada nominal 

dos Vereadores. Encerrada a votação, com 19 (dezenove) votos “SIM”, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para duas 

Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima quinta-feira, dia vinte e 

dois (22) de março, a partir das nove horas (9:00), e declara, às dezoito horas 

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

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

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