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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZOITO DIAS 

DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

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

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

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 25ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que 

tendo sido aprovada na 23ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução 

concedendo a licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki e convocado, nos termos do § 4º, do Art. 74, do Regimento 

Interno, estando presente, nesta Sessão, o Sr. Adauto Osvaldo Reggiani, 1º 

Suplente do Partido Ecológico Nacional (PEN). O Sr. Presidente solicita e os 

Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo, em 

comissão, acompanham o Sr. Adauto Osvaldo Reggiani até o Plenário, para 

assumir a Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já apresentado à 

Mesa o diploma, bem como a Declaração de Bens. Após proceder a leitura de 

compromisso, o Sr. Presidente convida o empossado Edil Adauto Osvaldo 

Reggiani, para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz exercício da 

vereança, durante o período de afastamento do vereador titular, o Sr. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Faz uso da palavra o Vereador Adauto Osvaldo 

Reggiani. Ao término, o Presidente solicita e os Vereadores Jander Cavalcanti 

de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo acompanham o Edil Adauto Osvaldo 

Reggiani à sua mesa. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador 

Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 0759/94. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.329, de 

11/09/18. “Ciente”. Processo nº. 4829/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.330, de 

12/09/18. “Ciente”. Processo nº. 4711/18. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.560 de 28 de setembro de 

2017, que institui o programa "Nossa Nota" e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 4722/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a carga horária 
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dos empregos públicos de Instrutor e Auxiliar Educacional constante do 

quadro de pessoal próprio da Fundação Municipal Anne Sullivan - fumas.". 

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

Processo nº. 4788/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a 

redação do caput do art. 1º da Lei nº 5.624, de 19 de abril de 2018 que autoriza 

a contratação de financiamento com a Caixa Econômica Federal, para a 

implementação do Programa Avançar Cidades - Saneamento.". “Às 

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

nº. 4712/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 

'Programa Adote um Playground para Crianças com Deficiência', 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. 4719/18. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do 

município de São Caetano dos sul, o 'Programa de Prevenção ao Suicídio e de 

Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes' 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4721/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 

3.811, de 07 de julho de 1999, que instituiu, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, o Programa Municipal de Voluntários" e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4827/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Institui o curso de jardinagem para terceira idade no âmbito dos Centros 

Integrados de Saúde e Educação de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4828/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a instituição de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

e Violência nas escolas da rede de ensino do município de São Caetano do 

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

Processo nº. 4831/18. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que 

"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, a 'Semana do Empreendedorismo Comunitário' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4857/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a proibição da prática de maus-tratos e crueldade contra 

animais 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. 4859/18. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Institui o uso do 'Dispositivo de Segurança Preventiva - DSP', denominado 

'Botão do Pânico', pela mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, no 
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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. 4790/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de Decreto Legislativo que 

"Concede título de 'Cidadão Emérito' ao Exmo. Senhor Prefeito Dr. José 

Auricchio Junior, pelos relevantes serviços prestados ao município de São 

Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4710/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a limpeza e 

desratização do terreno do Espaço Matarazzo, localizado à rua Mariano 

Pamplona, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4713/18. 

Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Tocantins, principalmente no trecho que faz cruzamento com a rua 

Capivari, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4715/18 

e 4716/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda da arvore localizada à rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 397, bairro São 

José; e a instalação de lixeira à rua Visconde de Inhaúma, 44, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4718/18. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a viabilidade 

de expandir o WI-Fácil, internet gratuita nas escolas municipais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4720/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre o conjunto de exames preventivos destinados aos 

homens durante o pré-natal da parceira. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4750/18 a 4774/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Platina, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Perite, bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Mercúrio, 

bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Lítio, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Garça, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Felippo Roveri Camarão, bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Eldorado, 

bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da praça da Riqueza, bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da praça Prof. 
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Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida do Estado, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua da Fortuna, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Urânio, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Turmalinas, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua São José, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Safira, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Rádio, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua das Pérolas, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua do Coral, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua do Níquel, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua do Ouro, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua dos Berilos, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da ruas dos Cristais, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua dos Diamantes, bairro 

Prosperidade; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua dos Mármores, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito Processos nºs. 4775/18 a 4777/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

o "Programa Prêmio Jovem Destaque", de reconhecimento de mérito às 

crianças e jovens, entre 1 e 30 anos, pertencentes ao município; a instalação 

de uma base fixa da Guarda Civil Municipal (GCM) na praça localizada em 

frente ao parque Cidade das Crianças, na avenida Presidente Kennedy, altura 

do número 2300, bairro Santa Maria; e a revitalização da praça existente em 

frente ao parque "Cidade das Crianças", localizada na avenida Presidente 

Kennedy, em frente ao número 2300, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4778/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e outros. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de 

semáforos inteligentes nas vias mais movimentadas do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4779/18. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda das árvores 
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no interior do parque Catarina Scarparo D'Agostini, localizado na rua Serafim 

Carlos, 414, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4781/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implantação do Banco de Leite humano no município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4785/18 a 4787/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação com brevidade de bancos 

do lado externo da agência da Previdência Social, localizada à avenida Goiás, 

260, bairro Santo Antônio; a instalação, com brevidade, de bancos do lado 

externo do Hospital São Caetano; e a instalação de programa de computador, 

nas escolas municipais, para viabilizar a captação e a atualização dos dados 

sobre vacinação de todas as crianças matriculadas, alertando aos pais e 

professores sobre o cumprimento do calendário de imunizações. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4791/18 a 4807/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos e tratativas visando a possibilidade de fechamento 

dos portões da viela que interliga as ruas Manoel Coelho e Santa Catarina, 

neste município, no período das 22:00 às 06:00 horas; estudos e tratativas 

visando a possibilidade de fechamento dos portões da viela que interliga as 

ruas Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no período das 22:00 às 06:00 horas; 

estudos e tratativas visando realização da limpeza dos bueiros do bairro 

Barcelona; estudos e tratativas visando realização da limpeza dos bueiros do 

bairro Boa Vista; estudos e tratativas visando realização da limpeza dos 

bueiros do Centro; estudos e tratativas visando realização da limpeza dos 

bueiros do bairro Cerâmica; estudos e tratativas visando realização da limpeza 

dos bueiros do bairro Fundação; estudos e tratativas visando realização da 

limpeza dos bueiros do bairro Jardim São Caetano; realização da limpeza dos 

bueiros do bairro Mauá; realização da limpeza dos bueiros do bairro Nova 

Gerty; realização da limpeza dos bueiros do bairro Olímpico; realização da 

limpeza dos bueiros do bairro Oswaldo Cruz; realização da limpeza dos 

bueiros do bairro Prosperidade; realização da limpeza dos bueiros do bairro 

Santa Maria; realização da limpeza dos bueiros do bairro Santa Paula; 

realização da limpeza dos bueiros do bairro Santo Antônio; e realização da 

limpeza dos bueiros do bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4808/18. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a repintura da faixa de pedestres no cruzamento da rua 

MonSenhor Francisco de Paula com a rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4815/18 a 4826/18. Edison Roberto 

Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalação de um base da guarda municipal na 
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praça Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas para que o Comando da Guarda Municipal 

destaque a permanência de uma viatura na entrada e saída dos alunos EMEF 

Leandro Klein, localizada na rua Prestes Maia, 100, bairro Nova Gerty; para 

que envie uma equipe de campo para realizar estudos para executar os serviços 

de recapear a área em torno da passagem de águas pluviais (valeta) na rua 

Artur Rubens Del Cid com a rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco,santa Maria; para que envie uma equipe de campo para a realização 

de instalação de uma lombofaixa na rua Silvia, 1743, bairro Oswaldo Cruz; 

para que envie uma equipe de campo para realizar estudos para executar os 

serviços de recapear a área em torno da passagem de águas pluviais (valeta) 

na rua João Euclides Pereira com a rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, bairro Santa Maria; para que envie uma equipe de campo para realizar 

a limpeza da galeria de passagem de águas pluviais da rua dos Berilos com a 

rua Platina, bairro Prosperidade; a instituição do programa "Adote uma 

Lixeira" no qual o município poderá estabelecer parceria com empresas 

privadas, entidades sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar a 

instalação e manutenção de lixeiras tradicionais ou reciclagem de garrafas pets 

nos logradouros públicos, com direito a publicidade, conforme minuta anexa; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda a extensão e 

ruas circunvizinhas da rua São José, bairro Prosperidade; por toda extensão e 

ruas circunvizinhas da rua Platina, bairro Prosperidade; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas por toda extensão e ruas circunvizinhas da 

rua do Ouro, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas por toda extensão e ruas circunvizinhas da avenida 

Prosperidade, bairro Prosperidade; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas por toda extensão e ruas circunvizinhas da praça Jarbas de 

Carvalho, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4835/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a criação de aplicativo para colaborar com as estatísticas, 

controle, celeridade na vacinação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4836/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estudos sobre a possibilidade da demarcação de vagas para 

estacionamento de bicicletas em frente as escolas do nosso município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4838/18 a 4844/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. 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 da "Olimpíada Ambiental" nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul; a retirada de um carro 

abandonado (tempra preto), que está na rua Antônio Gallo, 260, bairro 
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Barcelona; para que sejam fixados blocos de segurança na passagem de 

pedestres no final da rua Alegre, altura do número 1300, com a rua 

Bandeirantes, no bairro Barcelona; a poda da copa de árvore na rua Ataliba da 

Silva, n.º 57, no bairro Boa Vista; a poda da copa de árvore na rua Ataliba da 

Silva, n.º 54, no bairro Boa Vista; estudos para instalação de lombada na rua 

José Salustiano Santana, altura do n.º 07, no bairro Mauá; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da rua Bandeirantes, no bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4846/18 a 4848/18. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: estudos com vistas a denominar 

"Professor Walter Jorge Santos", próprio público municipal, 

preferencialmente relacionado ao setor de esporte; que realize estudos para 

instalação de sinalização que indique proibido estacionar em um dos lados da 

rua Antonieta, no trecho que compreende as esquinas com a rua Silvia, Maria 

e Aparecida; e que realize a reforma e o recapeamento do passeio público em 

todo entorno do Estádio Municipal Lauro Gomes, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4849/18 a 4856/18. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: demarcação de vagas para estacionamento de bicicletas em 

frente as escolas do nosso município; realizar a pintura de faixa de solo com 

os dizeres "carga e decarga" na rua Marina Jacomini, esquina com a rua Piauí, 

nº 701, bairro Santa Paula; providência quanto às pessoas que estão 

constantemente ocupando as imediações do CEM, Centro de Especialidades 

Médicas, localizado na rua Heloísa Pamplona, nº 269 - bairro Fundação; 

instalação de placa de sinalização "proibido estacionar ônibus e caminhão", 

na rua Ângelo Ferro, 217, bairro Nova Gerty; realizar campanha sobre a 

importância de se diminuir o peso das mochilas de alunos dos ensinos Infantil 

e Fundamental; determinar a mão única de direção na rua Aparecida - bairro 

Nova Gerty; a instalação de escadas rolantes ou elevadores para que pessoas 

com deficiência possam usufruir do transporte rodoviário e ferroviário da 

cidade; e remover a demarcação de solo para estacionamento de moto 

localizada na rua Afonso Pena, nº 257 - bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4858/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar Projeto de Lei que 

estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas 

UTIs dos hospitais de São Caetano do Sul, e da outras providências. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4862/18 e 4863/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização de oficinas de compostagem nas 
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escolas municipais de ensino fundamental do município; e , junto a empresa 

responsável pelo estacionamento rotativo no município, da utilização de 

créditos/cartão para permanência de 30, 60, 90 e 120 minutos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4714/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

em toda extensão da rua Tocantins, principalmente no trecho que faz 

cruzamento com a rua Capivari, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4717/18. Maurício Fernandes da 

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

de Congratulações pela celebração de aniversário de 22 anos do GAV- Grupo 

de Amor á Vida, que será realizada no dia 20 de setembro, no teatro Santos 

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

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

4725/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

Prosperidade, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4726/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da avenida do Estado, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4727/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da praça Jarbas de Carvalho, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4728/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Felippo Roveri Camarão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4729/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua Eldorado, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4730/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Garça, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 4731/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Lítio, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4732/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da praça da Riqueza, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4733/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua Safira, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4734/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Rádio, 

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

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

nº. 4735/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Platina, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4736/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da rua Perite, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4737/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua Mercúrio, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4738/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua das Pérolas, 

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

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

nº. 4739/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua da Fortuna, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4740/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 
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em toda extensão da rua Urânio, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4741/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua do Coral, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4742/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua do Níquel, 

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

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

nº. 4743/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua dos Mármores, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4744/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da rua Turmalinas, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4745/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua São José, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4746/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua dos 

Diamantes, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4747/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em toda extensão da rua dos Cristais, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4748/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua dos Berilos, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4749/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua do Ouro, 

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

nº. 4782/18. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos pastores Rilvan Rodrigues 

de Lima e Juraci Rodrigues do Amaral de Lima, pela inauguração do novo 

templo da Igreja Paz e Glória, ocorrido no dia 07 de setembro de 2018. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4809/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à Guarda Civil Municipal de São 

Caetano do Sul, na pessoa de seu comandante, GCM Claudinei da Silva 

Magalhães, pelo aniversário de 65 anos de sua fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4810/18. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas por toda a extensão e ruas circunvizinhas da rua São José, 

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

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

nº. 4811/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

circunvizinhas da rua Platina, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4812/18. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas por toda extensão e ruas circunvizinhas da rua do Ouro, 

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

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

nº. 4813/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

circunvizinhas da avenida Prosperidade, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4814/18. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas por toda extensão e ruas circunvizinhas da praça Jarbas de 

Carvalho, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4832/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Paulo Borges Morais, pela posse como Pároco da Igreja Matriz Sagrada 

Família, ocorrida em cerimônia solene celebrada pelo Bispo da Diocese de 

Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, no último dia 11 de setembro. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4833/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro 

Carlos Cipollini, pela celebração da cerimônia solene, ocorrida no último dia 

11 deste mês, na qual o Padre Paulo Borges Morais tomou posse como Pároco 

da Igreja Matriz Sagrada Família. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4837/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua Bandeirantes, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4860/18. Daniel Fernandes Barbosa 

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

Congratulações ao Padre Rogério de Melo, pelos relevantes serviços prestados 

à comunidade de São Caetano do Sul durante sua jornada como Pároco da 

Igreja Matriz Sagrada Família, desejando-lhe muito sucesso em sua nova 

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

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

4861/18. Daniel Fernandes Barbosa e outros. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao secretário da 

SEDETI - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, 

Tecnologia e Inovação, Senhor Flávio Fernando Prado, e à toda sua equipe, 

pelo excelente trabalho que vêm realizando, em especial, pela implantação do 

"Portal do Emprego", que beneficiará inúmeros munícipes e empresas 

instaladas no município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4724/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Senhor Sebastião Ricardo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4780/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da 

Senhora Elisabeth de Queiroz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4830/18. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Senhor José Rodrigues de Souza. Colocado em 

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



 

 

hae  13 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4834/18. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Senhor Alvaro Beraldo. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4845/18. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Senhor Walter Jorge Santos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de profundo pesar, o 

Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é 

procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: Adauto Osvaldo 

Reggiani, Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva, Daniel 

Fernandes Barbosa e Edison Roberto Parra. O Presidente solicita e o Vereador 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a presidência da Mesa, que procede à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre 

Edil: Jander Calvacanti de Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a 

presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil 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 

procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 3339/15. Mauricio 

Fernandes da Conceição. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Estimula as escolas municipais, as universidades e salões 

de beleza a sensibilizar e a realizar campanhas para a doação de fios de cabelos 

(fio solidário) para pessoas portadoras de câncer, no âmbito do Município de 

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

autor, Vereador Mauricio Fernandes da Conceição pede o arquivamento do 

Projeto de Lei. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do Projeto de 

Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item II - Processo nº 5042/17. Edison 

Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Institui o ‘Programa Municipal Adote uma Escola’ 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 Edison 

Roberto Parra. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador 

Edison Roberto Parra. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer uso 
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da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o pedido de 

arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item III - Processo nº 

5470/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a colocação de banheiros químicos 

adaptados às necessidades de pessoas com deficiência nos eventos realizados 

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 

1º Turno”. Item IV - Processo nº 5494/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera a redação 

da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.310, de 17 de agosto de 2005, que institui 

a ‘Semana de Incentivo à Leitura’, no 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 Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Colocado em discussão e 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a 

votação, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

“Arquive-se.” Item V - Processo nº 5638/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Institui a ‘Campanha de incentivo ao cultivo da planta citronela, como 

método natural de combate à dengue’ e dá outras providências”. O Sr. 

Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa, pedido de 

arquivamento, efetuado pela autora do Projeto de Lei, Vereadora Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 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 VI - 

Processo nº 6805/17. César Rogério Oliva. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui a obrigatoriedade dos supermercados higienizarem os 

carrinhos de compras utilizados pelos clientes, no âmbito do Município de São 

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

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

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

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

VII - Processo nº 6988/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o Projeto 
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‘Encontro de Gerações’, no 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 pela autora do Projeto de Lei, 

Vereadora Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 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 VIII - Processo nº 2554/18. José de Carvalho. Discussão 

e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 

‘Cidadão Emérito’ ao Senhor Roberto Leandrini Junior, 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 18 (dezoito) votos “SIM”, 

e 01 (um) ausente, 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 20 (vinte) de setembro, a partir das 09:00 (nove horas) horas, 

e declara, às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, encerrada a presente 

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

assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ............................... 

 


