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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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. A Ata da 27ª Sessão Ordinária, 

do 3º Ato Solene e da 14ª Sessão Solene 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. 0018/98. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.336, de 25/09/18. “Ciente”. Processo nº. 1121/18. 

Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópias dos Decretos: nº 11.333, de 20/09/18; e nº 11.334, de 21/09/18. 

“Ciente”. Processo nº. 5099/18. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando 

cópia do decreto nº 11.335, de 25/09/18, que " outorga de permissão de uso, a 

título precário, oneroso, e por tempo indeterminado, para exploração de banca 

de jornais, revistas, artesanato e afins, localizada na rua Visconde de Inhaúma 

e dá outras providências.". “Ciente”. Processo nº. 5150/18. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Institui o programa auxílio alimentação do 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5001/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 28 

da Lei nº 4.068, de 07 de junho de 2002, que dispõe sobre o controle de 

zoonoses no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

5007/18. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a realização 

de coleta de amostras das águas dos reservatórios e caixas das escolas e creches 

do município de São Caetano do Sul para análise e dá outras providências.". 

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

nº. 5008/18. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

implantação da logística reversa por parte dos estabelecimentos que 

comercializam lâmpadas fluorescentes em São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5009/18. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei 
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que "Dispõe sobre promoção 'post-mortem' ao profissional da Guarda Civil 

Municipal que vier a falecer no desempenho de suas atividades e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5010/18. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a disponibilização de pulseiras de identificação, para 

crianças em eventos de médio e grande porte, realizados em locais públicos no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5011/18. 

Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o diagnóstico e 

tratamento da depressão pós-parto na rede municipal de saúde, no âmbito da 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5012/18. 

Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a apresentação de 

declaração comprovando o cumprimento do percentual exigido de jovens 

aprendizes contratados, estabelecido pela Lei federal nº 10.097/2000, pelas 

empresas que participarem de processo licitatório junto à prefeitura de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5060/18. Adauto 

Osvaldo Reggiani. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial das 

Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município, as comemorações do 

'Dia das Mães' e do 'Dia dos Pais' e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5091/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

atendimento aos alunos com deficiência auditiva total ou parcial e deficiência 

visual nos cursinhos preparatórios para o pré-vestibular, realizados no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5092/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

Conscientização sobre a Doação para Transplante de Fígado' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5095/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de 

energia elétrica no município de São Caetano do Sul, em caso de corte de 

fornecimento por falta de pagamento e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

5057/18. Adauto Osvaldo Reggiani. Projeto de Decreto Legislativo que 

"Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Domingos 

Hernandez, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5002/18. 



 

 

hae  3 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de um cachorródromo na praça Alessandro de Carvalho Fiuza, 

localizada na avenida Lemos Monteiro, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5006/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a pavimentação e o capeamento asfáltico da rua 

Santo André, esquina com a avenida Presidente Kennedy, bairro Boa Vista. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5014/18 a 5034/18. 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 avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro 

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

extensão da avenida Dr. Rodrigues Alves, bairro Fundação; determinar a 

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

Barile, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Aquidaban, bairro Fundação; determinar a 

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

bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Doutor Durval Vilalva, bairro Fundação; determinar a 

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

bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; determinar a 

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

Pamplona, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Humaitá, bairro Fundação; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Marconi, 

bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda a extensão da rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; determinar a 

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

Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

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

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

extensão da rua Perrella, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Rio Branco, bairro 

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

extensão da rua 28 de Julho, bairro Fundação; a revitalização das quadras 

poliesportivas do Espaço Verde Chico Mendes; revitalização da praça Faria 

Lima, bairro Olímpico; a revitalização da calçada do entorno da praça Faria 

Lima, bairro Olímpico; e a revitalização da cobertura e dos bancos do ponto de 

ônibus localizado à avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 945. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5035/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre o atendimento virtual aos deficientes surdos-mudos 

e visuais desempregados, no site da Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5038/18 a 5045/18. César Rogério 

Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos visando a fiscalização de caminhões 

estacionados em local proibido na rua Conceição, bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas na viela do terreno da Eletropaulo, na rua Manoel Coelho, Centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas na viela do terreno da Eletropaulo, na rua Santa Catarina, Centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxilio de 

motocicletas nas vielas do terreno da Eletropaulo, na rua Rio Grande do Sul, 

bairro Santo Antônio,; estudos visando a instalação de uma lombada, nas 

proximidades do cruzamento entre a rua Arlindo Marchetti e a alameda 

Araguaia, bairro Santa Maria; a instalação de um semáforo no cruzamento entre 

a rua Arlindo Marchetti e a alameda Araguaia, bairro Santa Maria; a reforma 

de uma tampa de ferro, em frente a agência do banco do Brasil, na praça Cardeal 

Arcoverde, Centro; e a instalação de uma lombofaixa, na alameda São Caetano, 

1893, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5046/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estudos para a viabilidade e implantação de sistema de recebimento 

por pagamento e parcelamento com cartão de crédito referente a dívidas 

relacionadas aos veículos, como multas municipais de trânsito, IPVA e 

licenciamento. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5048/18 a 5054/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o reconhecimento por 

mérito, do ilustre Senhor Antônio Carlos Xavier, como Empreendedor pelo 

Progresso de São Caetano do Sul; o reconhecimento por mérito, do ilustre 

Senhor Domingos Batista, como Empreendedor pelo Progresso de São Caetano 

do Sul; o reconhecimento por mérito, do ilustre Senhor Edson Felippo Roveri, 

como Empreendedor pelo Progresso de São Caetano do Sul; o reconhecimento 

por mérito, do ilustre Senhor Genivaldo de Oliveira, como Empreendedor pelo 

Progresso de São Caetano do Sul; o reconhecimento por mérito, do ilustre 

Senhor João de Fontes Araújo, como Empreendedor pelo Progresso de São 

Caetano do Sul; o reconhecimento por mérito, do ilustre Senhor Mateus 

Fernandes, como Empreendedor pelo Progresso de São Caetano do Sul; e o 

reconhecimento por mérito, das ilustres Senhoras Lúcia da Silva e Lourdes 

Melo, como empreendedoras pelo progresso de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5055/18 e 5056/18. Eclerson Pio Mielo. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

criação do Conselho Municipal de Segurança Pública; e o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do Fundo Municipal de 

Segurança Pública, destinado à captação de recursos, de forma a proporcionar 

meios para o financiamento das políticas voltadas à área de segurança pública. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5062/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando completa revitalização na EMI 

Fernando Pessoa. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5063/18 a 5083/18. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da sinalização viária 

da rua Wenceslau Brás, bairro Santa Paula; a revitalização da sinalização viária 

da rua Martim Francisco, bairro Santa Paula; a revitalização da sinalização 

viária da rua Maranhão, bairro Santa Paula; a revitalização da sinalização viária 

da praça Monteiro Lobato, Olímpico; a revitalização da sinalização viária da 

rua Pindorama, bairro Olímpico; a revitalização da sinalização viária da rua 

Maranguá, bairro Olímpico; a revitalização da sinalização viária da rua Panati, 

bairro Olímpico; a revitalização da sinalização viária da rua Peri, bairro 

Oswaldo Cruz; a revitalização da sinalização viária da rua Gonzaga, bairro 

Oswaldo Cruz; a revitalização da sinalização viária da avenida Vital Brasil 

Filho, bairro Oswaldo Cruz; estudos e tratativas visando a revitalização da 

sinalização viária da avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico; estudos e 

tratativas visando a revitalização da sinalização viária da rua Mirim, bairro 

Olímpico; estudos e tratativas visando a revitalização da sinalização viária da 

rua São Paulo, bairro Santa Paula; estudos e tratativas visando a revitalização 

da sinalização viária da rua Rio de Janeiro, bairro Oswaldo Cruz; estudos e 

tratativas visando a revitalização da sinalização viária da rua Luís Louzã, bairro 

Olímpico; estudos e tratativas visando a revitalização da sinalização viária da 

rua Manoel Pedro Vilaboim, bairro Olímpico; estudos e tratativas visando a 

revitalização da sinalização viária da rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico; 

estudos e tratativas visando a revitalização da sinalização viária da rua 

Território do Acre, bairro Olímpico; estudos e tratativas visando a revitalização 

da sinalização viária da rua Julieta Soares, bairro Olímpico; estudos e tratativas 

visando a revitalização da sinalização viária da rua Ribeiro de Barros, bairro 

Olímpico; e estudos e tratativas visando a revitalização da sinalização viária da 

rua General Osório, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5087/18 a 5089/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a construção de uma pista de skate na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, ao lado do parque Guaiamú, bairro Santa Maria; a 



 

 

hae  6 

poda de árvore na rua 28 de Julho, 170, bairro Fundação; e a manutenção de 

aparelhos de ginástica na praça Maria Salete Bento Cicaroni, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5096/18 e 5097/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore na rua 

Rio Branco, 343; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

escolares na EMEF 28 de Julho, localizada à rua Oriente, 501, bairro Barcelona. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5101/18 a 5103/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do Banco Municipal de Materiais 

Ortopédicos; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas escolares 

na EMEF 28 de Julho, localizada à rua Oriente, 501, bairro Barcelona; e estudos 

para viabilizar a instalação de uma lombada na rua Piabanha, 131, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5107/18 a 5113/18. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nas entradas e saídas do nosso município; a instalação de lixeira em 

frente a EMI Fernando Pessoa, localizada no cruzamento da rua Flórida com a 

rua Capeberibe - bairro Barcelona; a instalação de lixeira elevada no terreno 

que abriga as torres da Eletropaulo, localizado na rua Nazareth, bairro 

Barcelona; providenciar, em caráter de urgência, a sinalização de solo para 

"vaga de estacionamento para deficientes", na rua Tenente Antônio João, em 

frente ao nº 214, bairro Cerâmica; visando intensificar fiscalização em relação 

aos veículos estacionados irregularmente na rua Luís Cavana - Centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMI 

Fernando Pessoa, localizada na rua Flórida, nº 525, bairro Barcelona; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada das Lágrimas, nº 320, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5114/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando notificar 

o proprietário do imóvel na rua Humaitá, 78, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5116/18 a 5138/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no 

próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EE Dona Idalina Macedo Costa 

Sodré, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da 

EE Laura Lopes, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas 
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imediações da EE coronel bonifácio de carvalho, um dos locais de votação do 

município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo 

dia 07 de outubro, nas imediações da EE Professora Maria Conceição Moura 

Branco, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da 

USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul (Campus Centro), um 

dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da eti Jorge 

Street, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da 

EMEI José Ferrari, um dos locais de votação do município; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas 

imediações da EMEF Sylvio Romero, um dos locais de votação do município; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de 

outubro, nas imediações da EMEF Anacleto Campanella, um dos locais de 

votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EE Yolanda Ascêncio, um 

dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EE 

Professor Alfredo Burkart, um dos locais de votação do município; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas 

imediações da SEMEF - Segunda Escola Municipal de Ensino Fundamental, 

um dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EMEF 

Senador Fláquer, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas 

imediações da EMEF Oswaldo Samuel Massei, um dos locais de votação do 

município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo 

dia 07 de outubro, nas imediações da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de 

Souza, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da 

EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, um dos locais de votação do município; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de 

outubro, nas imediações da EE Professora Joana Motta, um dos locais de 

votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EE Maria Trujilo Torloni, um 

dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EE 

Professor Edgar Alves da Cunha, um dos locais de votação do município; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de 
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outubro, nas imediações da EMEF Angelo Rafael Pelegrino, um dos locais de 

votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EMEF Professora Alcina 

Dantas Feijão, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades da EMEI Irineu da Silva, 

localizada na estrada das Lágrimas, nº 320, bairro São José; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas 

imediações da EMEF Professor Olyntho Voltarelli Filho, um dos locais de 

votação do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5139/18. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a alteração 

do local do bebedouro, existente no interior do parque Chico Mendes, na 

avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5140/18 a 5145/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo 

dia 07 de outubro, nas imediações da EMEF Padre Luiz Capra, um dos locais 

de votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EMEF Prof. eda 

montoanelli, um dos locais de votação do município; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da 

EMEF Prof. Décio Machado Gaia, um dos locais de votação do município; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no próximo dia 07 de 

outubro, nas imediações da EMEF Prof. Rosalvito Cobra, um dos locais de 

votação do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da EMEF 28 de Julho, um dos 

locais de votação do município; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no próximo dia 07 de outubro, nas imediações da USCS - 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul (Campus Barcelona), um dos 

locais de votação do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5151/18 

a 5153/18. Adauto Osvaldo Reggiani. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estabelecer parceria 

com a associação comercial de São Caetano do Sul - ACISCS, para reedição 

da decoração da cidade, na campanha de natal intitulada "Natal Iluminado", 

visando ao fomento do comércio no período das festas natalinas; a construção 

de baias ou vagas que permitam o embarque e desembarque de pacientes nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) de São Caetano do Sul que ainda não 

possuam essa área, ficando expressamente proibido o uso para estacionamento 

de funcionários; e acelerar o desligamento do município do Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, tendo em vista sua inutilidade para o nosso 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5156/18 a 5160/18. Eduardo 
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José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize uma vistoria no Cemitério 

da Saudade devido a proliferação de mosquitos, bairro Cerâmica; que realize a 

manutenção das grelhas de bueiro que encontra-se no meio-fio da rua Roberto 

Simonsen, altura do número 365, bairro Santo Antônio; que realize o 

recapeamento asfáltico na rua Amazonas, altura do número 1531, bairro 

Oswaldo Cruz; a instalação de uma valeta na rua Curupaiti, esquina com a rua 

Tupi, bairro Cerâmica; e a reforma da valeta instalada na rua Roberto 

Simonsen, esquina com a rua Curupaiti, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5005/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a tomada 

de providências quanto aos fios pendentes na rua Rio Grande do Sul, altura do 

número 321, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5036/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, visando que 

determine as concessionárias de telefonia a instalar pontos de acesso sem fio à 

internet em todos os equipamentos de telefonia públicos (orelhões), no âmbito 

do 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. 5058/18. Adauto Osvaldo Reggiani. Requerimento 

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

Igreja Batista de São Caetano do Sul pelo aniversário de seu Pastor Titular, o 

Senhor Sebastião Custódio de Oliveira Neto, ocorrido em 15 de setembro, e 

também de seu Pastor Adjunto, o Senhor Wagner Luiz Cintra dos Santos, 

ocorrido em 26 de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5059/18. Adauto Osvaldo Reggiani. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Igreja Batista na Vila 

Gerty, pelo seu 66º aniversário, celebrado em 6 de setembro deste ano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5084/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

DETRAN/SP, visando constar na Carteira Nacional de Habilitação, com a 

permissão do titular, a frase "Sou doador de órgãos". Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5093/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Assistpark Sistema de 

Estacionamento Rotativo/Fácil Estacionar, visando permitir o uso de 

estacionamento rotativo "Zona Azul" no município de São Caetano do Sul aos 
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idosos e deficientes físicos, mediante apresentação de cartão de gratuidade de 

estacionamento, ainda que fora do local reservado às vagas especiais. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5094/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando informar sobre as quedas de energia elétrica que 

ocorre no bairro Santa Paula e o que a concessionária está fazendo para sanar 

definitivamente o problema. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5098/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas escolares na EMEF 28 de Julho, localizada à rua Oriente, 

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

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

nº. 5100/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício á empresa AES Eletropaulo - SCS, visando em 

conjunto com a empresas Claro S/A, Net Serviços de Comunicação e a Vivo 

Telefonica, estudos para que seja realizado um mutirão para a retirada de fios 

excedentes nos postes das vias do 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. 5104/18. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas nas proximidades da EMI Fernando Pessoa, nos 

horários de entrada e saída, localizada na rua Flórida, nº 525, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5105/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nos horários de entrada e saída nas 

proximidades da EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada das Lágrimas, nº 

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

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

5106/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes da corporação, em 

todas as entradas e saídas do município. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5115/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao 69º aniversário de fundação do Hospital Beneficência 

Portuguesa de São Caetano do Sul, a ser comemorado no dia 05 de outubro. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5155/18. 

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

de Voto de Congratulações pelos 66 anos da Igreja Batista em Vila gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4946/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor 

Prefeito municipal, visando informações referentes ao contrato com a Empresa 

Nacional de Sinalização e Eletrificação Ltda - ENSIM - processo número 

12.331/2015-3. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador César 

Rogério Oliva. O Presidente solicita e o Vereador Maurício Fernandes da 

Conceição assume a presidência da Mesa. Dando continuidade à discussão, faz 

uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume 

a presidência da Mesa. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos 

favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de 

Lira”. Processo nº. 5047/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 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. 5146/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Alcyr Monteiro dos Santos. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5154/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Marco Antônio Sellani. 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. 

Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Adauto Osvaldo Reggiani, César 

Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Moacir Luiz Gomes 

Rubira. 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 6480/17. Sueli Aparecida 

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

“Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 4.974, de 3 de 

fevereiro de 2011, que instituiu no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 
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Município de São Caetano do Sul o ‘Dia Municipal do Líder Comunitário’ 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, fazem uso da palavra os Vereadores Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva e Maurício Fernandes da Conceição. Item II - Processo nº 8693/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o Dia do Policial de Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) no 

âmbito do município de São Caetano do Sul a ser comemorado, anualmente, no 

dia 15 de outubro.”. 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 Olyntho Sequalini Voltarelli. Item III - 

Processo nº 5632/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui no município de São 

Caetano do Sul, a ‘Campanha de Conscientização sobre os Riscos à Saúde 

Pública decorrentes de acondicionamento de compras em caixas de papelão 

fornecidas pelos estabelecimentos comerciais que especifica e dá outras 

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

palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o o 

Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, que pede o arquivamento do 

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

de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item IV - Processo nº 6765/17. Maria 

Zeneide de França Fernandes Sartori. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.441, de 11 de outubro 

de 2006, que institui a ‘Campanha Permanente de Diagnóstico Precoce do 

Hipotiroidismo e Hipertiroidismo’, 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. Em 

encaminhamento de votação, o Vereador Anacleto Campanella Junior pede 

Vista do processo por 2 (duas) Sessões. Ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de 

Vista por 2 (suas) Sessões”. Item V - Processo nº 7926/17. Francisco de 

Macedo Bento. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Institui a ‘Semana do Teste de Acuidade Visual em todas as instituições de 
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ensino público’, 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 Francisco de 

Macedo Bento. 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 7928/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

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

“Institui a ‘Campanha Operação Natal Seguro’ do Município de São Caetano 

do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da 

palavra o Vereador Daniel Fernandes Barbosa, que pede o arquivamento do 

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

de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Para declara voto, faz uso da palavra 

o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item VII - Processo nº 8347/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino 

particulares, no âmbito do Município de São Caetano do Sul, a disponibilizarem 

funcionários para recepcionar e entregar os alunos aos pais ou responsáveis nos 

horários de entrada e saída escolar e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o autor, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo 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”. O Sr. Presidente faz um comunicado 

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

Presidente declara, às dezenove horas e sete minutos, encerrada a presente 

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

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