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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZENOVE DIAS 

DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZOITO. 

 

 

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

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

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 17ª Sessão 

Ordinária, da 6ª e da 7ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A seguir, 

passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, 

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

1554/18. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Sr. 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 

maio de 2018. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0930/13. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.282, de 11/06/18. “Ciente”. Processo 

nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.281, de 08/06/18; e nº 11.283, de 

11/06/18. “Ciente”. Processo nº. 2790/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. 

Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização, Orientação 

e Incentivo à Adoção Tardia' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2800/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de 

Divulgação sobre o Novo Símbolo que Representa a Pessoa Idosa' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2815/18. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de 

Lei que "Institui no âmbito do município de São Caetano do Sul, a 'Campanha 

de Incentivo à Capacitação dos Profissionais de Educação Física em Primeiros 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2844/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do art. 1º, 
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e acrescenta o art. 3-A à Lei nº 3.631, de 26 de fevereiro de 1998, que institui 

a ‘Semana da Arte Negra’, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2877/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Altera o artigo 2º da Lei nº 3.487, de 30 de outubro de 

1996, que estabelece a gratuidade aos casais interessados em cirurgias de 

esterilização por vasectomia e laqueadura, respectivamente, no homem e na 

mulher, como forma para o perfeito planejamento familiar em âmbito 

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

Orçamento”. Processo nº. 2883/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. 

Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão 

Sulsancaetanense' ao Padre Rogério de Melo, pelos relevantes serviços 

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

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2762/18 e 2763/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação do aplicativo para 

celular e ou tablet, denominado cartão de vacinação, no âmbito do município 

de São Caetano do Sul; e implantar em todos os CISEs de São Caetano do Sul 

musicoterapia para a turma da Melhor Idade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2765/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando ao COMAD - Conselho Municipal Anti Drogas, 

campanhas voltadas à prevenção ao uso de drogas na cidade de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2766/18 a 2768/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre implantar em São Caetano do Sul à ação 

da realização da "Semana Municipal do Brincar."; que sejam instalados toldos 

as áreas descobertas das escolas e creches que ainda não os possuem; e sejam 

instalados mecanismos que impeçam a presença de pombos e sua nidação no 

Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2770/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

realizar pintura de faixa de solo com os dizeres "carga e descarga", na rua 

Oriente, 310, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2774/18 e 2775/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

pintura de uma faixa de pedestre na avenida Senador Roberto Simonsen, 780, 

bairro Santo Antônio; e a retirada da lombada e imediata substituição pela 

lombofaixa, bem como a adequação da sinalização vertical de trânsito na rua 

Baraldi, 938, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2777/18 e 

2778/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja 

realizada a tapagem do buraco no leito carroçável, situado à rua das 

Mangueiras, 334, bairro Cerâmica; e que seja efetuado o reparo no buraco 

defronte à faixa de pedestres na rua Coronel Camisão, 11, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2781/18 e 2782/18. Roberto 

Vagner Ribeiro Barbato. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize o 

recapeamento asfáltico situado na rua João Almendra, altura do número 137, 

bairro São José; e que realize o recapeamento asfáltico na rua Flórida, esquina 

com a rua Maceió , bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2783/18 a 2788/18. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na festa de Santo Antônio, que 

compreende os finais de semana até dia 08 de julho deste ano, na avenida 

Líbero Badaró, 335, igreja Santo Antônio, bairro Jardim São Caetano; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na Festa Junina que 

compreende os finais de semana até dia 01 de julho de 2018 na rua Castro 

Alves, 781, igreja Nossa Senhora da Candelária, bairro Cerâmica; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na Festa Junina, que compreende 

os finais de semana até dia 15 de julho deste ano, na rua São Francisco de 

Assis, 84, Igreja São Francisco de Assis, bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na Festa Junina, que compreende 

os finais de semana até 29 de agosto deste ano, na rua Piauí, 774,Igreja São 

João Batista, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na Festa Junina, que compreende os fins de semana até 01 

de julho de 2018, localizada na rua Oriente, 455, Igreja Nossa Senhora 

Aparecida, bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas durante todo o período em que ocorre a tradicional Festa Junina na 

praça Cardeal Arcoverde, Igreja Matriz Sagrada Família, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2789/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando laboriosos estudos com vistas a 

realizar evento, relacionado ao meio ambiente, no Parque Botânico e Escola 

de Ecologia "Jânio da Silva Quadros", situado na rua da Paz, nº 10, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2791/18 a 2798/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico em toda 

extensão da rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista; fiscalização de trânsito no 

cruzamento entre as ruas Monte Alegre e Goitacazes, Centro; a reforma do 

clube Santa Maria, localizado na rua Pelegrino Bernardo, 1301, bairro 

Olímpico; estudos a reprogramação dos semáforos já existentes no 
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cruzamento entre a alameda São Caetano e a avenida Presidente Kennedy, 

bairro Santa Paula; a instalação de delimitadores de faixa no cruzamento entre 

a avenida Goiás e a rua Tiradentes, bairro Santa Paula; a possibilidade de 

implantação do sistema de estacionamento rotativo - Zona Azul, na altura do 

número 1934 da alameda São Caetano, bairro Santa Paula; a distribuição 

gratuita de sacos de lixo amarela, para coleta seletiva no comércio, localizado 

á alameda São Caetano, 1934, bairro Santa Paula; e a criação de uma clínica 

municipal de tratamento para dependentes de álcool e drogas, no município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2799/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando viabilizar o plantio de árvores em áreas públicas do bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2801/18. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

providências no sentido de realizar estudo que viabilize a transferência do 

curso de LIBRAS (língua brasileira de sinais), realizado na EMEF 28 de 

Julho, localizada na rua Oriente, 501, bairro Barcelona, para a Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS, situada na rua Santo Antônio, 50, 

centro ou para a EMEF Senador Fláquer, situada na rua Heloísa Pamplona, 

180, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2805/18 a 

2813/18. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar o 

recadastramento dos frequentadores dos clubes municipais; limpeza diária na 

praça praça Di Thiene; a ampliação das aulas de patinação para crianças e 

adultos; a instalação de lombadas na alameda Conde de Porto Alegre, altura 

da rua Tibagi; a possibilidade de se revitalizar o CER Miguel Marcucci - 

ABREVB; junto a Eletropaulo a melhoria da iluminação no bairro 

Prosperidade, no trecho compreendido entre a rua Piratininga e a rua Felipe 

Camarão; a revitalização, melhorias e reforma Fundação Municipal Anne 

Sullivan, dando assim maior conforto e segurança aos alunos, professores e 

funcionários; providências com relação aos mendigos e moradores de rua, que 

vem chamando a atenção em nosso município, diante do aumento da 

mendicância na cidade, em suas várias formas; e um censo referente a 

inclusão, com levantamento detalhado, inclusive com o perfil sócio 

econômico das pessoas com deficiência residentes no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2816/18 a 2833/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de lixeiras para a coleta de resíduos orgânicos 

e recicláveis, na rua Justino Paixão, Jardim São Caetano; a adoção de medidas 

para a fiscalização do barulho e som excessivo, em especial, nas imediações 

da avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; a adoção de medidas para a 
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fiscalização do trânsito, em especial, com relação tráfego de caminhões, na 

rua Justino Paixão, Jardim São Caetano; a adoção de medidas para a instalação 

de redutor de velocidade (lombofaixa) e reforço na sinalização de trânsito, na 

rua Justino Paixão, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, notadamente, rondas escolares, nos horários de entrada e 

saída, nas imediações da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, na estrada das 

Lágrimas, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial, no período noturno, nas imediações da rua Justino 

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

intensivas em especial, no período noturno, nas imediações da rua Amadeu 

Vezzaro, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial, no período noturno, nas imediações da rua Ribeirão 

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

em especial, no período noturno, nas imediações da rua São Sebastião, bairro 

Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, 

no período noturno, nas imediações da rua Rio Grande da Serra, bairro Mauá; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no 

período noturno, nas imediações da rua Diadema, bairro Mauá; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no período noturno, 

nas imediações da rua Mauá, bairro Mauá; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de cobertura e a revitalização dos pontos de ônibus, 

situado na alameda São Caetano, em frente ao Sacolão Alameda, altura do nº 

2797, bairro Santa Maria; estudos e tratativas visando a adoção de medidas 

para a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) ou semáforo, na 

avenida Senador Roberto Simonsen, altura do nº 780, em frente a Padaria 

Ziza, bairro Santo Antônio; estudos e tratativas visando a adoção de medidas 

para a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa), na rua Nelly 

Pellegrino, altura do nº 644, em frente ao Supermercado Joanin, bairro Nova 

Gerty; estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a instalação de 

redutor de velocidade (lombofaixa) ou semáforo, na rua Alegre, com a rua 

Votorantim, bairro Barcelona; para que sejam realizados estudos e tratativas 

para a instalação de caçamba para a coleta de lixo, na rua Joana Angélica, 

altura do número 156, bairro Barcelona; e a realização de estudos e tratativas 

a fim de que seja instituído o Programa de Parcelamento de Débitos inscritos 

em Dívida Ativa ou Ajuizados, até o exercício de 2017, bem como, seja 

concedido desconto no valor da multa e juros, no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2845/18 a 2850/18. Roberto Vagner Ribeiro 

Barbato. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: colocar em funcionamento, aos finais de 

semana, o museu histórico municipal, situado na rua Maximiliano Lorenzini, 
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nº 122, no bairro Fundação; ampliar o horário de funcionamento da "rua de 

Lazer" do município, quando do início do horário de verão, com início 

previsto para o dia 21 de outubro e término dia 16 de fevereiro, do corrente 

ano; instituir o programa de descarte e reuso sustentável de equipamentos 

eletrônicos; a repintura da sinalização de solo que indica área escolar 

localizada na rua Martim Francisco, altura do número 432, bairro Santa Paula; 

a manutenção da pintura da sinalização de solo que indica faixa de travessia 

de pedestres na rua Martim Francisco, esquina com a rua Rafael Correa 

Sampaio, bairro Santa Paula; e o recapeamento asfáltico na avenida Presidente 

Kennedy, altura do número 3320, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2871/18. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a execução da poda de árvore na rua 

Oswaldo Cruz, de fronte ao número 403 (ao lado da borracharia). “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2872/18 a 2875/18. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação de "campanha municipal de conscientização e 

orientação sobre as doenças Inflamatórias Intestinais - doença de crohn e 

retocolite ulcerativa."; a criação de campanha de esclarecimento a crises 

epilépticas em bebês; a criação de campanha de treinamento dos funcionários 

da Rede Municipal de Ensino sobre Primeiros Socorros; e a criação de 

campanha de treinamento da guarda municipal sobre Primeiros Socorros. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2876/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando envio de ofício à 

Delegacia Regional da Receita Federal, em São Caetano do Sul, solicitando a 

doação de bens móveis e ou equipamentos, apreendidos, para futura doação 

às associações de bairro de nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2878/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando melhorar a sinalização da rotatória situada na rua 

Casemiro de Abreu, altura do número 560, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2879/18 a 2882/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: trocar a vaga de estacionamento de deficiente físico por 

faixa amarela na rua Maranhão n.º 1276, bairro Santa Paula; a pintura da faixa 

de travessia de pedestres, no retorno da avenida Presidente Kennedy altura do 

número 2755 com a rua Cavalheiro Ernesto Giuliano altura do número 1390, 

no bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na avenida Presidente Kennedy, 

altura do número 2300, bairro Barcelona; e que seja refeito o recapeamento 

asfáltico que foi recentemente realizado na rua Gonzaga, nº 68, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2884/18 e 2885/18. 

Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a readequação da 

lombofaixa localiza na rua Baraldi, altura do número 951, Centro; e o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre disponibilizar espaço e 

auxílio de guardas civis municipais à população, na orientação à elaboração 

de Boletim de Ocorrência Eletrônico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2887/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que seja instituído o programa de remissão de débitos de tributos 

para contribuintes em situação de vulnerabilidade social, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2889/18 a 2897/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a execução 

de maior número de pinturas de solo demarcando vaga de estacionamento 

preferencial para idoso; realizar força tarefa, que englobe as secretarias de 

Segurança, Mobilidade Urbana, ServiçosUurbanos e Meio Ambiente, a fim 

de realizar reforma e revitalização das praças e áreas de lazer existentes no 

município; determinar um local para recolher descartes de material de obras e 

entulhos em geral; realizar convênio com a Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, a fim de que possa oferecer estágio, mediante bolsa de 

estudos, para estudantes de educação física e fisioterapia, realizem 

acompanhamento de munícipes nos parques municipais aos finais de semana; 

levar ao conhecimento dos munícipes e dos alunos da Rede Municipal de 

Ensino, quem foi o patrono de sua escola e o que fez pelo nosso município, 

formando assim um resgate histórico municipal; manutenção do semáforo, no 

cruzamento da rua Visconde de Inhaúma, com a rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, bairro Nova Gerty; estudos sobre a possibilidade de realizar a 

ampliação das dependências da Escola de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti 

localizada na rua Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty; realizar a 

instalação de placa indicativa do Clube Águias de Nova Gerty, localizado na 

rua Juruá, 50, bairro Nova Gerty; e manutenção geral da iluminação no Centro 

Esportivo e Recreativo Águias de Nova Gerty, localizado na rua Juruá, 50, 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2761/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São 

Paulo,visando excluir os veículos dos médicos que residem e trabalham no 

municípios de São Caetano do Sul - SP e São Paulo - SP, da restrição imposta 

quanto à circulação de veículos no município de São Paulo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2764/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao artista eberson taborda, criador do Canarinho Pistola, o 
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mascote da Seleção Brasileira na Copa 2018. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2769/18. Sidnei Bezerra da Silva. 

Moção de apoio aos deputados estaduais, autores do Projeto de Emenda à 

Constituição do Estado de São Paulo, que dispõe sobre os vencimentos dos 

servidores pertencentes às classes da área de Segurança Pública, em especial 

dos policiais militares. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 2771/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Requerimento 

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

Escoteiros Alvorada, em razão da comemoração do seu 18º aniversário de 

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

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

2772/18. Cidadãos de São Caetano do Sul. Requerimento apresentando 

denúncia em face do Prefeito e Vice-Prefeito do município de São Caetano do 

Sul, em razão dos fatos ocorridos. Colocado em discussão, 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". Processo nº. 2776/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação da rua Rio 

Grande do Sul, 321, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2802/18. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando as devidas 

providências no que concerne a escuridão da rua Felipe Camarão, que faz 

divisa com a rua Piratininga no bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2803/18. 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, visando as devidas 

providências no que concerne a degradação, bem como a necessidade de 

revitalização dos rios que circundam o município de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2804/18. 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Deputada Federal Mara Gabrilli, pelo 

excelente trabalho que desenvolve, contribuindo de forma significativa para 

ver respeitado o direito das pessoas com deficiência e, por ter sido eleita como 
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representante do Brasil na 11ª Sessão da Conferência dos Estados-Partes da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em Nova Iorque, 

para integrar o Comitê da onu sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2834/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no período noturno, 

nas imediações da rua Justino Paixão, bairro Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2835/18. Marcel 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, nos 

horários de entrada e saída, nas imediações da EMEF Ângelo Raphael 

Pellegrino, na estrada das Lágrimas, 1656, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2836/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em especial, no período noturno, nas imediações da rua 

Amadeu Vezzaro, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2837/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em especial, no período noturno, nas imediações da rua Ribeirão Pires, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2838/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no período noturno, 

nas imediações da rua São Sebastião, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2839/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em especial, no período noturno, nas imediações da rua Rio 

Grande da Serra, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2840/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em especial, no período noturno, nas imediações da rua Diadema, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2841/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 
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do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no período noturno, 

nas imediações da rua Mauá, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2843/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações pela passagem do aniversário da enhora Julia Alves Camargo 

de Oliveira, comemorando 73 anos de idade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2851/18. 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 Santa 

Catarina, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2852/18. 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 avenida Conde Francisco Matarazzo, Centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2853/18. 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 Luís Cavana, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2854/18. 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 Miguel Almansa Garcia, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2855/18. 

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 Santo Antônio, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2856/18. 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 Pernambuco, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2857/18. 

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 José do Patrocínio, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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



 

 

hae  11 

“Aprovado”. Processo nº. 2858/18. 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 Baraldi, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2859/18. 

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 Major Carlos Del Prete, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2860/18. 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 

Paraíba, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2861/18. 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 Professora Maria Macedo, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2862/18. 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 

Alagoas, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2863/18. 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 Senador Vergueiro, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2864/18. 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 avenida 

Conselheiro Antônio Prado, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2865/18. 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 Goitacazes, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2866/18. 

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 Pará, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 2867/18. 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 Rio Grande do Sul, 

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

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

2868/18. 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 Santa Rosa, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2869/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações pela passagem do aniversário do Senhor Carlos Sergio Costa, 

comemorando 52 anos de idade no dia 15 do corrente mês. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2634/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, 

visando informações sobre a coleta, destinação, custos e arrecadação do lixo 

no município de São Caetano do Sul. O Presidente comunica ao Plenário que 

a discussão sobre este processo foi realizada na 17ª Sessão Ordinária, e que 

na mesma oportunidade o encaminhamento da votação foi iniciado e sua 

conclusão adiada para esta Sessão. Dando-se contiuidade ao encaminhamento 

da votação, fazem uso da palavra os vereadores: César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. 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”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo e César Rogério Oliva. O Sr. Presidente suspende 

a Sessão por 05 (cinco) minutos. O Sr. Presidente reabre a Sessão. Dando 

contuinuidade à declaração de voto, fazem uso da palavra os vereadores 

Jander Cavalcanti de Lira e Edison Roberto Parra. Processo nº. 2842/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Maria Clara dos Santos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2886/18. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata 

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

Lopes Filho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2888/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 
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e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Carlos Estevão 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão de 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 os Nobres Edis: Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Para fazer um comunicado 

relevante, faz uso da palavra o Vereador Edison Roberto Parra. Ninguém mais 

desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 2º Secretário, Vereador Moacir Luiz 

Gomes Rubira, procede à leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 

4291/17. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui a ‘Campanha de Conscientização e Orientação sobre a Artrite 

Reumatóide’, 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 

“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item II - Processo nº 4605/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Institui a ‘Semana de Combate e Conscientização sobre a Síndrome de 

Burnout’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item III - Processo nº 4818/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Abril de Olhos 

Abertos’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

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

Ribeiro Figueiredo. Item IV - Processo nº 5317/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a redação do ‘caput’ do artigo 3º da Lei nº 3.233, de 3 de setembro de 

1992 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-
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se.” Item V - Processo nº 2759/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera o item 1, do inciso I, do art. 3º da Lei 

Municipal nº 5.586, de 29 de novembro de 2017 que estima a receita e fixa a 

despesa do Município para o exercício de 2018.”. Parecer da Comissão de 

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

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

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

VI - Processo nº 2760/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador Olyntho 

Sequalini Voltarelli, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 31 

(trinta e um) dias, no período de 1 a 31 de agosto de 2018 e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

se”. O Sr. Presidente solicita que seja feita a convocação do respectivo 

suplente. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezoito horas e cinquenta e sete minutos, encerrada a 

presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro 

de Presença para o início da 8ª Sessão Extraordinária que será realizada logo 

a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será 

assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ................................... 
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