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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUINZE DIAS DO 

MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e três 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 12ª 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. 1554/18. Diretoria de Orçamento e 

Finanças. Ofício do Senhor Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando 

as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, 

bem como, o Balancete das Despesas Simplificado com o Detalhamento das 

Fichas por Sub Elemento da Despesa, e a Demonstração das Variações 

Patrimoniais relativo ao mês de março de 2018. “À Comissão de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos decretos nº 11.263, de 

26/04/18; nº 11.264, de 27/04/18; e nº 11.259, de 04/04/18. “Ciente”. 

Processo nº. 2187/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem público ao Centro 

Espírita Antoninho da Rocha Marmo para suas instalações e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2181/18. José de Carvalho. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a utilização do seguro garantia de execução de contratos 

públicos de obras e de fornecimento de bens e serviços, denominando essa 

modalidade e aplicação da Lei como Seguro Anticorrupção - SAC, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2194/18. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a concessão de desconto no Imposto sobre Propriedade Predial 

e Territorial Urbana - IPTU, à empresas e munícipes que instalarem câmeras 

de videomonitoramento e disponibilizarem as imagens à Guarda Civil 

Municipal e às polícias Civil e Militar, 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. 2213/18. Jander 
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Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui o Vale-Cultura aos servidores 

públicos da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2221/18. José 

de Carvalho. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa de Recadastramento 

Imobiliário Urbano', 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. 2222/18. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a comunicação originada pela Administração 

Municipal, endereçada a munícipe ou à empresa sediada na cidade de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2225/18. Edison 

Roberto Parra. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 

4.199, de 18 de fevereiro de 2004, que institui o serviço gratuito de exames 

para detecção precoce do câncer de próstata à população masculina acima de 

50 (cinquenta) anos e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2120/18. César Rogério 

Oliva. Moção de Repúdio ao ex-técnico da seleção brasileira de ginástica 

artística Fernando de Carvalho Lopes. “À Comissão de Justiça e Redação”. 

Processo nº. 2119/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a cobrança de meia entrada para estudantes, idosos, 

pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes 

na "Festa das Nações Esportivas", que será realizada nos próximos dias 18 a 

20, 26 e 27 de maio, na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2122/18 a 2130/18. Francisco de Macedo Bento. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: revitalização e manutenção diária em todos os lagos administrados 

pelos parques do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão do bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Aurélia, bairro 

Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes em todo rua Alegre, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e constantes em todo rua Aquidaban, bairro 

Fundação; o recapeamento do asfalto na rua Rafael Correa Sampaio com a rua 

General Osório, bairro Santa Paula; o recapeamento do asfalto na rua Manoel 

Coelho, 510, Centro; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e constantes em toda a rua Nazaret, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2137/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o rebaixamento de guia da calçada, na 

esquina em frente ao nº 611 da rua Manoel Coelho, Centro, para possibilitar a 
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passagem de cadeirantes, pedestres com mobilidade reduzida, carrinhos de 

bebês e outros. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2140/18 a 2148/18. 

José de Carvalho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

Edilidade, versando sobre a implantação do "Programa Saúde na Escola", no 

município de São Caetano do Sul; para com brevidade, seja estudada a 

instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha ou outra cor de destaque 

para travessia de pedestres na rua Conde Francisco Matarazzo, altura do 

número 466, bairro Fundação; instituir no âmbito do município de São 

Caetano sul, o projeto calçada ecológica; que sejam realizadas obras de 

manutenção e iluminação no calçadão, sito à rua Conde Francisco Matarazzo, 

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

implantação da escola pública municipal para o treinamento e capacitação 

continuada dos servidores; a criação de um aplicativo para auxiliar os idosos 

e as pessoas com deficiência a localizar vagas de estacionamento público; a 

instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha ou outra cor de destaque 

para travessia de pedestres na rua São Paulo, altura do número 1900, próximo 

à rua luiz louzã, bairro Santa Paula; a finalidade de providenciar a manutenção 

do ponto de parada de ônibus na rua Taipas, próximo ao supermercado COOP; 

e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre dispositivo de 

seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e a correta 

aplicação dos recursos públicos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2150/18 a 2178/18. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que, 

juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, 

realize revitalização, melhorias e reforma no CEPADI - Centro de Prevenção 

e Assistência às Doenças Infecciosas, dando assim maior conforto e segurança 

aos munícipes e a toda equipe de trabalho; para que viabilize a instalação de 

parquímetro no município, que é um dispositivo eletromecânico ou eletrônico 

usado para controle de estacionamento rotativo em vias públicas; para que 

viabilize a realização do mutirão oftalmológico; para que estude uma maneira 

de melhorar a acessibilidade da calçada da rua Nazareth (altura do 436) com 

a rua Votorantim; para que, juntamente com a Secretaria de Saúde e a 

Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na 

Unidade Básica de Saúde Amélia Richard Locatelli, dando assim maior 

conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; para que, 

juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, 

realize revitalização, melhorias e reforma na Unidade Básica de Saúde Dr. 

Ângelo Antenor Zambom, dando assim maior conforto e segurança aos 

munícipes e a toda equipe de trabalho; para que, juntamente com a Secretaria 
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de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias 

e reforma na Unidade Básica de Saúde caterina dall' anese, dando assim maior 

conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; juntamente 

com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize 

revitalização, melhorias e reforma na Unidade Básica de Saúde Darcy 

Sarmanho Vargas, dando assim maior conforto e segurança aos munícipes e a 

toda equipe de trabalho; juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria 

de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Unidade 

Básica de Saúde Dolores Massei, dando assim maior conforto e segurança aos 

munícipes e a toda equipe de trabalho; juntamente com a Secretaria de Saúde 

e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma 

na Unidade Básica de Saúde Maria Corbeta Segato, dando assim maior 

conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; juntamente 

com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize 

revitalização, melhorias e reforma na Unidade Básica de Saúde Moacir 

Gallina, dando assim maior conforto e segurança aos munícipes e a toda 

equipe de trabalho; juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de 

Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Unidade 

Básica de Saúde Nair Spina Benedicts, dando assim maior conforto e 

segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; juntamente com a 

Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, 

melhorias e reforma na Unidade Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Espósito, dando 

assim maior conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; 

juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, 

realize revitalização, melhorias e reforma na Unidade Básica de Saúde João 

Luiz Pasqual Bonaparte, dando assim maior conforto e segurança aos 

munícipes e a toda equipe de trabalho; juntamente com a Secretaria de Saúde 

e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma 

no Centro Municipal de Reabilitação Dr. José Ventura Nascimento, dando 

assim maior conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; 

juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, 

realize revitalização, melhorias e reforma na Unidade de Saúde Oftalmológica 

Dr. Jaime Tavares, dando assim maior conforto e segurança aos munícipes e 

a toda equipe de trabalho; juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria 

de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Unidade 

de Saúde da Criança e do Adolescente Amabili Moretto Furlan, dando assim 

maior conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; 

juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, 

realize revitalização, melhorias e reforma no Centro de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher - CAISM, dando assim maior conforto e segurança aos 
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munícipes e a toda equipe de trabalho; juntamente com a Secretaria de Saúde 

e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma 

no Centro Policlínico Gentil Rstom, dando assim maior conforto e segurança 

aos munícipes e a toda equipe de trabalho; juntamente com a Secretaria de 

Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e 

reforma no Centro de Saúde Doutor Manoel Augusto Pirajá da Silva, dando 

assim maior conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; 

juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, 

realize revitalização, melhorias e reforma no Centro de Especialidades 

Médicas, dando assim maior conforto e segurança aos munícipes e a toda 

equipe de trabalho; a Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEOHAB, 

para que, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços 

Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma no Centro Municipal de 

Fisioterapia e Reabilitação Sebastião Sepulvida, dando assim maior conforto 

e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; determinar a Secretaria 

Municipal de Obras e Habitação - SEOHAB, para que, juntamente com a 

Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, 

melhorias e reforma no Laboratório de Análises Clínicas Doutor Dib Metran, 

dando assim maior conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de 

trabalho; para que, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de 

Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma na Casa da 

Gestante de Alto Risco Dr. Aldo Arenella, dando assim maior conforto e 

segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; a Secretaria Municipal 

de Obras e Habitação - SEOHAB, para que, juntamente com a Secretaria de 

Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e 

reforma no Centro de Atenção Psicossocial Dr. Ruy Penteado (CAPS), dando 

assim maior conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; 

determinar a Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEOHAB, para que, 

juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, 

realize revitalização, melhorias e reforma no Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS AD) jordano pedro segundo vincenzi, dando assim maior conforto e 

segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho; determinar a Secretaria 

Municipal de Obras e Habitação - SEOHAB, para que, juntamente com a 

Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, 

melhorias e reforma no Centro de Especialidades Odontológicas Maria 

Domingas Robilota Torres, dando assim maior conforto e segurança aos 

munícipes e a toda equipe de trabalho; determinar a Secretaria Municipal de 

Obras e Habitação - SEOHAB, para que, juntamente com a Secretaria de 

Saúde e a Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e 

reforma na FARMAIMES, dando assim maior conforto e segurança aos 
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munícipes e a toda equipe de trabalho; e determinar a Secretaria Municipal de 

Obras e Habitação, para que, juntamente com a Secretaria de Saúde e a 

Secretaria de Serviços Urbanos, realize revitalização, melhorias e reforma no 

Núcleo Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, dando assim 

maior conforto e segurança aos munícipes e a toda equipe de trabalho. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2179/18 e 2180/18. José de Carvalho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar a manutenção e instalação de redutores de 

velocidade nas ruas Nazaré e Domingos Graciute Neto; e para com brevidade, 

que sejam realizados estudos para extensão da "Zona Azul" na rua Senador 

Roberto Simonsen, até a rua São Paulo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2182/18 e 2183/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reparos no 

passeio público da rua Juruá, altura do número 50, bairro Mauá; e o 

recapeamento asfáltico, em toda extensão das ruas Juruá, São Sebastião, 

Ribeirão Pires, Diadema, Carmine Perrella, Octávio Hildebrando, Raimundo 

Maffei, Ângelo Ferro, Mauá e Giácomo Dalcin, todas no bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2186/18. Anacleto Campanella Junior. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja efetuada a 

tapagem de buraco no leito carroçável na alameda São Caetano, 1468, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2189/18 e 2190/18. José 

de Carvalho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção da lombada elevada 

instalada na rua Baraldi com rua Santa Catarina; e aumentar as vagas de 

estacionamento público, mesmo em áreas não demarcadas, com a consequente 

isenção do pagamento no estacionamento rotativo "Zona Azul", 

exclusivamente para os idosos e pessoas com deficiência, devidamente 

identificados. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2192/18. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

recapeamento da rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2193/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a revitalização do CEE Erasmo Batissaco, na 

rua da Eternidade, 13, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2196/18 a 2202/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o reparo, 

com brevidade, bem como a manutenção da calçada, na altura do nº 3301, da 

avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Maria; o reparo, com brevidade, 

bem como a manutenção da calçada, na altura do nº 3555, da avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da alameda Araguaia, bairro 
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Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Xingú, bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da avenida Presidente Kennedy, no trecho entre a rua Arlindo 

Marchetti e a rua Marina, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Manoel Pedro Vilaboim, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2214/18 a 2219/18. 

José de Carvalho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: para com brevidade, seja estudada a 

instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha ou outra cor de destaque 

para travessia de pedestres na rua Heloísa Pamplona altura do número 729, 

próximo à rua Municipal, bairro Fundação; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre o programa de recadastramento imobiliário urbano 

e dar outras providências; para com brevidade, elaborar estudos tendo como 

objetivo a manutenção e revitalização do viaduto Independência, que faz a 

ligação dos bairros Centro e Fundação; para com brevidade, seja realizada o 

patrulhamento por meio da Guarda Civil Municipal e a manutenção da bica 

d'água localizada na rua Juruá, bairro Nova Gerty, realizando ainda limpeza 

do local, instalação de lâmpadas e lixeira e construção de cobertura; 

determinar onde for possível, o replantio de árvores na rua Conde Francisco 

Matarazzo; e para com brevidade, seja estudada a construção de sarjetão na 

rua Bueno de Andrade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2224/18. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de um redutor de velocidade (lombada) ou outro 

dispositivo que possa inibir o abuso de velocidade na avenida Paraíso, 394, 

bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2228/18 e 

2229/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reparos no passeio 

público da praça "carmo paolini", localizada na rua Eduardo Prado, 

confluência com a avenida Fernando Simonsen, bairro Cerâmica; e a 

manuntenção dos fios pendentes na rua Rio Grande do Sul, altura do número 

1223, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2230/18 

a 2236/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação 

de telas de proteção na quadra de bocha localizada no parque Guaiamú, a rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria; a 

construção de banheiro público próximo a quadra de bocha no parque 

Guaiamú, localizado a rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, 

no bairro Santa Maria; recapeamento asfáltico na avenida Goiás entre os 
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números 2355 até o número 2377 no bairro Barcelona; a pintura da sinalização 

de faixa de pedestre na altura da avenida Goiás, 2101, em frente ao corpo de 

bombeiros no bairro Barcelona; a pintura da sinalização de faixa de pedestre 

na rua Rafael Sampaio Vidal com a avenida Goiás altura do número 2355 no 

bairro Barcelona; que seja reformado o passeio público da avenida Goiás, 

altura do número 429, Centro; e a execução de estudo técnico visando 

instalação de farol para pedestre na avenida Goiás altura do número 2101, em 

frente ao corpo de bombeiros no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2240/18 e 2241/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos e tratativas para a implantação de parklets no município 

de São Caetano do Sul; e a realização de estudos e tratativas visando a 

revitalização e modernização da avenida Goiás. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2242/18 a 2244/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

remarcação da faixa de travessia de pedestres em frente a garagem do imóvel, 

localizado na rua Picuí, 212, bairro Olímpico; a implantação de medidas de 

prevenção de acidentes de trânsito no cruzamento entre as ruas Flórida e rua 

Votorantim, bairro Barcelona; e o conserto de um buraco na via, na altura do 

numeral 2801 da alameda São Caetano, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2245/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de containers de lixo próximo a 

praça Antônio Dall Antônia, localizada na rua Constantino de Moura Batista, 

confluência com a rua Carmine Perrella, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2248/18 a 2265/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

avaliação ambiental a fim de verificar a possibilidade de extração da árvore 

localizada na rua Ataliba da Silva, 54, bairro Boa Vista; avaliação ambiental 

a fim de verificar a possibilidade de extração da árvore localizada na rua 

Ataliba da Silva, 38, bairro Boa Vista; estudos a respeito de uma atenção 

especial as áreas verdes urbanas, em toda a extensão do bairro Jardim São 

Caetano; a construção de uma UBS visando atender especificamente os 

moradores do bairro Jardim São Caetano; à instalação de semáforo nas 

proximidades do restaurante sete mares, localizado no cruzamento da estrada 

das Lágrimas, esquina com a rua São Sebastião, bairro Jardim São Caetano; 

realizar estudos a fim de providenciar, em "caráter de urgência", a dedetização 

e desratização dos bueiros e das ruas do bairro Mauá; a implantação de 

lombofaixa para travessia de pedestres, em frente a entrada dos alunos que 

estudam na EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, localizada em frente ao 

condomínio fatto, localizado na rua Amadeu Vezzaro, 130, bairro Mauá; 
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sinalização de solo, colocar tartarugas e obstáculos ao redor da rotatória 

localizada na rua Amadeu Vezzaro, 130, bairro Mauá; poda e vistoria nas 

árvores das ruas do bairro Mauá; vistoria nas árvores das diversas ruas do 

bairro Jardim São Caetano; visando revitalização geral na UBS darcy vargas, 

localizada na rua General Estilac Leal, 58, bairro Mauá; à possibilidade de 

contratar mais médicos de diversas especialidades para atender a demanda de 

pacientes na UBS darcy vargas, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, em toda a extensão do bairro Jardim São 

Caetano; recapeamento asfáltico em toda a extensão do bairro Mauá; a 

execução de rigorosa limpeza (retirada de lixo e corte do mato), nas 

proximidades do Instituto Mauá de Tecnologia - localizada na praça Mauá, nº 

1, bairro Mauá; completa revitalização das dependências da CEE Erasmo 

Batissaco, localizado na rua da Eternidade, 13, bairro Mauá; completa 

revitalização das dependências da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, 

localizada na estrada das Lágrimas, 1656, Jardim São Caetano; e revitalização 

das dependências da EMI Maria d`agostini, localizada na rua Desireè 

Malateaux, 129, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2121/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a manutenção do terreno onde há alguns dias 

ocorreu uma ação conjunta entre as secretaria de Segurança, Secretaria de 

Serviços Urbanos e Secretaria de Assistência Social, para desocupação 

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

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

2131/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

2132/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

do bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2133/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

a rua Alegre, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2134/18. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas na rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2135/18. Francisco de Macedo 
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Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas e constantes em toda a rua Aquidaban, bairro 

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

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

2136/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

a rua Nazaret, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2149/18. José de Carvalho. Requerimento 

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

Secretaria Municipal de Segurança pública, na pessoa da Drª Elaine Maria 

Biasoli, "mui" digna Secretária Municipal de Segurança Pública - SESEG - 

de São Caetano do Sul, extensivo a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, 

Polícia Militar e ao corpo de bombeiros, com endereço à avenida Goiás, 600, 

5º andar - Centro, por tornarem São Caetano do Sul a mais segura de todas as 

cidades da região metropolitana do ABC Paulista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2184/18. Anacleto Campanella 

Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo - Telefônica 

Brasil S/A, visando o reparo da fiação na rua Schon x rua Marlene, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2185/18. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

schom x rua Marlene, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2195/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo aniversário de 60 anos do jornal Diário do Grande ABC, 

comemorado no último dia 11 de maio de 2018. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2203/18. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos Guardas Civis Municipais de São Caetano do Sul, clayton 

yuri oliveira e sergio francisco da cunha, pelo recebimento da medalha "Ato 

de Bravura", concedida pela Câmara Municipal de São Paulo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2204/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da alameda Araguaia, bairro Santa Maria. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2205/18. 

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

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

Marchetti, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2206/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Xingú, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2207/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da avenida Presidente Kennedy, no trecho 

entre rua Arlindo Marchetti e a rua Marina, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2208/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Manoel Pedro Vilaboim, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2209/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à corporação da Guarda Civil Municipal, 

pelo trabalho exemplar, sendo um orgulho para o povo de São Caetano do Sul. 

Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2220/18. Anacleto Campanella 

Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Net Serviços de 

Comunicação S/A, visando o reparo na fiação da net, na rua Francesco 

Fiorotto, 168, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2223/18. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à estudante de 14 anos, Lívia Sepe Chiarotto, por ser a sido 

vencedora, com brilhantíssima participação, na 47ª edição anual do "Concurso 

Internacional de Redação de Cartas", promovida pela União Postal Universal 

(UPU), realizada no Brasil pelos Correios, no regional da São Paulo 

metropolitana. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2226/18. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes 
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de forma preventiva, em toda a extensão e adjacências 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. 

2227/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Ariston Henrique Do 

Nascimento, em razão da comemoração de seu 77º aniversário de vida, bem 

como pelo transcurso do 31º aniversário de fundação de seu estabelecimento 

comercial, o "Bar do Ari". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2237/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para o Grupo 

Escoteiro João Ramalho pela passagem de seu 66º aniversário no último dia 

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

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

2238/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações para que fique eternizado o registro da 

história do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, sempre servindo de 

exemplo para todos nós de que fazer o bem é a melhor saída para uma 

sociedade mais justa e cidadã. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2239/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

de Israel, pela celebração dos 70 anos do Estado de Israel, em 14 maio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2246/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão do bairro Jardim São 

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

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

2247/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando realizar a manutenção geral nas 

cruzetas localizadas no poste de iluminação da rua Marechal Deodoro, 

esquina com a rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1825/18. Jander Cavalcanti de Lira 

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

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando informações sobre os 

processos/projetos em tramitação no consórcio que envolvam o município. O 

Presidente comunica ao Plenário que nesta Sessão resta ao presente processo 

entrar em votação, salientando que a discussão ocorreu na 12ª Sessão 
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Ordinária. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos 

vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se.” 

Processo nº. 1826/18. Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando informações sobre o escritório do consórcio em Brasília 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2139/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Senhor Prefeito, visando informações sobre o abandono e descaso no CCZ - 

Centro de Controle de Zoonoses (canil e gatil), do município de São Caetano 

do Sul. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores 

César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de 

Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se.” Para declarar voto, faz 

uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 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 os Nobres Edis: Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 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 procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 

5087/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha Farmácia 

Veterinária Solidária’, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá 

outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra 

na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto de Lei, 

Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em discussão e ninguém 

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

pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item II - 

Processo nº 4482/17. Edison Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

da distribuição gratuita de exemplares do Estatuto da Criança e do 

Adolescente nos cartórios de registro de nascimentos, no âmbito do Município 

de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, o 

autor, Vereador Edison Roberto Parra pede o arquivamento do Projeto de Lei. 

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em 
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votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item III - Processo nº 8366/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da 

Economia Solidária’ 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”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item 

IV - Processo nº 1160/18. Cristiano de Freitas Gomes. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadã 

Sulsancaetanense’ à Senhora Carolina Fernandez Córdoba, 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 Primeiro 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 declara, às dezoito horas e 

vinte e nove 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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