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ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS CINCO DIAS DO 

MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezoito horas e trinta e cinco 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 38ª Sessão Ordinária 

e 13ª 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. 0606/17. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.212 de 14/11/17, que 

"Abre Créditos Adicionais suplementares da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.". “Ciente”. Processo nº. 8214/17. 

Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.213 de 

16/11/17, que "Autoriza a Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

USCS a conceder permissão de uso a título precário e oneroso de salas de aula 

do campus Barcelona ao Centro de Integração Empresa-Escola de São Caetano 

do Sul - CIEE e dá outras providências.". “Ciente”. Processo nº. 8215/17. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o sistema de compensação de 

débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, por meio da prestação de serviços 

essenciais à saúde pública do Sistema Único de Saúde - SUS, definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 8216/17. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Institui e disciplina a gratificação por 

desempenho dos agentes comunitários de saúde no município de São Caetano 

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

Processo nº. 8348/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o 

Poder Executivo a celebrar parceria com a 'Associação Patrulheiros Mirins de 

São Caetano do Sul - Oscar Klein', para os fins que especifica.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 8362/17. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a 

contratar segunda Operação de Crédito com o Banco do Brasil S.A, para 

implementação do programa eficiência municipal e dá outras providências.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 
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nº. 8363/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera dispositivos da 

Lei Municipal nº 2.454 de 17 de outubro de 1977 e altera a redação do artigo 

3º da Lei nº 5.359 de 28 de outubro de 2015 e dá outras providências". “Às 

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

8273/17. Mesa Diretora. Projeto de Lei complementar que "Dispõe sobre a 

consolidação das leis do município de São Caetano do Sul, em conformidade 

com o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal e da 

Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107, de 26 de abril de 2001 e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 8283/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos no 

município de São Caetano do Sul, o 'Dia de Conscientização e Prevenção da 

Paramiloidose - PAF (Polineuropatia Amiloidótica Familiar)", e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 8339/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Altera a redação da ementa e do artigo 1º, bem como acrescenta-lhe 

parágrafo único, todos da Lei nº 4.814, de 04 de novembro de 2009 e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 8347/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino particulares 

no âmbito do município de São Caetano do Sul a disponibilizarem funcionárias 

para recepcionar e entregar os alunos aos pais ou responsáveis nos horários de 

entrada e saída escolar e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 8197/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Decreto Legislativo que 

"Concede Título de Cidadão Sulsancaetanense ao Eng.º Iliomar Darronqui, 

pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 8286/17. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede Título de 'Cidadão 

Sulsancaetanense' ao Excelentíssimo Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, Doutor Antonio Roque Citadini, pelos relevantes serviços 

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

e Orçamento”. Processo nº. 8287/17. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Decreto 

Legislativo que "Concede Título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, Dagoberto Jerônimo do 

Nascimento, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às 

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

8312/17. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Decreto Legislativo que " Concede 

Título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Excelentíssimo Conselheiro do 
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Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Doutor Dimas Eduardo Ramalho, 

pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 8119/17 a 8154/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o nivelamento do 

passeio público na rua São Paulo, 1840, Hospital Municipal Euryclides J. 

Zerbini, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua José Bonifácio, 51, bairro Boa Vista; a poda 

da copa das árvores na rua Sete de Dezembro, dentro da EMEF Leandro Klein, 

bairro Nova Gerty; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da 

legislação vigente na rua José Bonifácio, 106, bairro Boa Vista; a repintura da 

faixa de travessia de pedestres na rua José Bonifácio, esquina com a rua 

Adelaide, bairro Boa Vista; a implantação de rampa de acesso para cadeirantes 

no passeio público da rua José Bonifácio, esquina com a rua Adelaide, bairro 

Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua Padre Anchieta, 54, bairro Boa 

Vista; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os 

reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente 

na rua Padre Anchieta, 102, bairro Boa Vista; a limpeza da praça anexa ao 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) Dr. Rudolph Kraus Júnior na rua 

Bahia, esquina com a rua João Molinari, bairro Boa Vista; a poda da copa da 

árvore na rua Sete de Dezembro, fundo da EMEF Leandro Klein, bairro Nova 

Gerty; a poda das árvores da praça anexa ao Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) Dr. Rudolph Kraus Júnior na rua Bahia, esquina com a rua 

João Molinari, bairro Boa Vista; o corte do mato no pátio do Centro 

Poliesportivo Professora Ivete Zambom João na rua Santo André, bairro Boa 

Vista; a implantação de rampa de acesso para cadeirantes no passeio público 

da rua Arlindo Marchetti, esquina com a rua Vanda, bairro Boa Vista; a poda 

da copa da árvore na rua Giuseppe Carnevalli, oposto ao nº 48, bairro Boa 

Vista; a retirada da proteção de tronco da árvore na rua Michel Glebochi, 

esquina com a rua Santo André, bairro Boa Vista; o reparo no passeio público 

na rua Boa Vista, esquina com rua Prestes Maia, bairro Boa Vista; o 

nivelamento do acesso para cadeirantes na rua Luísa, 15, esquina com a rua 

Prestes Maia, bairro Nova Gerty; a implantação de rampa de acesso para 

cadeirantes no passeio público da rua Michel Glebochi, esquina com a rua 

Santo André, bairro Boa Vista; a revitalização da fachada da EMEF Professor 

Décio Machado Gaia na rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa Vista; a realização 

de reparos no passeio público na rua Boa Vista, 180, Escola Estadual Professor 

Alfredo Burkart, bairro Boa Vista; a retirada das mesas e cadeiras inutilizadas 
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na EMEF Décio Machado Gaia na rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa Vista; 

a implantação de rampa de acesso para cadeirantes no passeio público em frente 

ao EMEF Décio Machado Gaia na rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa Vista; 

a instalação de placas indicativas de "PROIBIDO FUMAR" no saguão de 

entrada do Hospital São Caetano na rua Espírito Santo, 277, bairro Santo 

Antônio; a realização dos reparos necessários, inclusive pintura, nas grades ao 

redor da EMEF Professor Décio Machado Gaia na rua Michel Glebochi, 90, 

bairro Boa Vista; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário para que realize a limpeza do terreno na travessa Rio Grande do 

Norte, terreno entre os números 65 e 81, bairro Nova Gerty; que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário para que realize os reparos no 

passeio público na rua Sebastião Gomes de Lima, 65, na esquina com a rua José 

Henrique de Sá, bairro Nova Gerty; a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário para que realize os reparos no passeio público na rua 

José Henrique de Sá, 16, bairro Nova Gerty; a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário para que realize os reparos no passeio público na rua 

Luísa, 95, bairro Nova Gerty; o nivelamento da valeta na rua Sete de Dezembro, 

com a rua José Henrique de Sá, bairro Nova Gerty; a retirada de material na rua 

Sete de Dezembro, fundo da EMEF Leandro Klein, bairro Nova Gerty; a 

implantação de rampa de acesso para cadeirantes no passeio público da rua 

Santos Dumont, esquina com a rua José Bonifácio, bairro Boa Vista; a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua 

Santos Dumont, 157, bairro Boa Vista; a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, 

atendendo o prazo da legislação vigente na rua Santos Dumont, 187, bairro Boa 

Vista; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os 

reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente 

na rua Adelaide, oposto ao nº 363, bairro Boa Vista; a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio 

público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua Adelaide, 369, bairro 

Boa Vista; e a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da 

legislação vigente na rua José Bonifácio, 103, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 8156/17 a 8165/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a fiscalização de agentes de trânsito na avenida Vital Brasil 

Filho, 14, bairro Oswaldo Cruz; a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Boa Vista, 201, bairro Boa Vista; a 



 

 

rs  5 

manutenção do bebedouro que se encontra na sala de espera de medicação no 

Hospital São Caetano na rua Espírito Santo, 277, bairro Santo Antônio; 

fiscalização de trânsito mais rigorosa ao longo da rua Boa Vista, bairro Boa 

Vista; a poda da copa da árvore na rua Boa Vista, 290, bairro Boa Vista; a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua 

Boa Vista, 193, bairro Boa Vista; a fiscalização de obras particulares notifique 

o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Boa Vista, 393, bairro Boa Vista; a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua 

Boa Vista, 335, bairro Boa Vista; a implantação de rampa de acesso para 

cadeirantes no passeio público da rua Prestes Maia, esquina com a rua Boa 

Vista, bairro Nova Gerty; e que a fiscalização de obras particulares notifique 

ao proprietário para que realize a limpeza do terreno na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, 1620, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

8167/17 a 8190/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

da escrita "PARE" junto a faixa de travessia de pedestres na rua Arlindo 

Marchetti, esquina com a rua Boa Vista, bairro Boa Vista; a repintura da faixa 

de travessia de pedestres na rua Arlindo Marchetti, esquina com a rua Boa 

Vista, bairro Boa Vista; a implantação de rampa de acesso para cadeirantes no 

passeio público da rua Arlindo Marchetti, esquina com a rua Boa Vista, bairro 

Boa Vista; a implantação de rampa de acesso para cadeirantes no passeio 

público da rua Michel Glebochi, esquina com a rua Boa Vista, bairro Boa Vista; 

a poda da copa da árvore na rua São Paulo, lado oposto ao número do número 

1785, bairro Santa Paula; a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Michel Glebochi, esquina com a rua Vanda, 

bairro Boa Vista; a implantação de rampa de acesso de cadeirantes na avenida 

Vital Brasil Filho, 10, esquina com rua São Paulo, bairro Oswaldo Cruz; a 

realização dos reparos necessários, incluindo a pintura, nos muros da EMEF 

Professor Décio Machado Gaia na rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa Vista; 

a retirada do carro abandonado na rua Giuseppe Carnevalli, oposto ao nº 56, 

bairro Boa Vista; a implantação de rampa de acesso para cadeirantes no passeio 

público da rua Giuseppe Carnevalli, esquina com a rua Bahia, bairro Boa Vista; 

a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário para que realize os 

reparos no passeio público na travessa Rio Grande do Norte, 80, bairro Nova 

Gerty; a poda da copa da árvore na travessa Rio Grande do Norte, 143, bairro 

Nova Gerty; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário para 
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que realize os reparos no passeio público na rua José Henrique de Sá, 145, 

bairro Nova Gerty; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

para que realize os reparos no passeio público na rua José Henrique de Sá, 175, 

bairro Nova Gerty; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

para que realize os reparos no passeio público na rua José Henrique de Sá, 190, 

bairro Nova Gerty; a reforma da rampa de acesso para cadeirante na rua Boa 

Vista, 452, bairro Boa Vista; os reparos no passeio público na praça josé 

florindo rocha, bairro Boa Vista; a revitalização e reinstalação da placa de 

denominação na praça José Florindo Rocha, bairro Boa Vista; retirar as 

caçambas do leito carroçável na rua Rosa, 261, bairro Nova Gerty; a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário para que realize os 

reparos no passeio público na rua Frieda, 19, bairro Nova Gerty; que revitalize 

rampa de acesso para cadeirantes no passeio público da rua Frieda, 17, bairro 

Nova Gerty; a poda das copas das árvores na rua Boa Vista, 523, bairro Boa 

Vista; a instalação de telas nas bocas de bueiros na rua Boa Vista, 550, bairro 

Boa Vista; e a instalação de telas nas bocas de bueiros na rua Boa Vista, 498, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8199/17 a 8203/17. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento do 

asfalto na rua Afonso Pena, bairro Santa Paula; a criação de uma rampa de 

acesso para cadeirantes, localizado na rua Afonso Pena, esquina com avenida 

Goiás, no bairro Santa Paula; a sinalização da pista e demarcação dos metros 

percorridos por toda a avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; a poda 

de árvores na rua das Pérolas, bairro Prosperidade; e a pintura da vaga de 

estacionamento para deficientes físicos na rua Afonso Pena, 205, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8204/17 a 8212/17. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento da rua Noel Rosa, 

bairro Boa Vista; o recapeamento da alameda Araguaia, bairro Santa Maria; o 

recapeamento da rua Ivaí, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua Marina, 

bairro Boa Vista; o recapeamento da rua Madeira, bairro Santa Maria; o 

recapeamento da rua Silvia, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua São 

Francisco de Assis, bairro Santa Maria; o recapeamento da entrada particular 

das Camélias, bairro Santa Maria; e o recapeamento da entrada particular 

Alexandre Locatelli, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

8213/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que se estenda a operação natal seguro, concernente a segurança 

pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e limpeza pública que será 

realizada nos bairros Centro, Vila Gerty e Barcelona, conforme indicação nº 

7142, também para os bairros Santa Paula, bairro Prosperidade, fundação e vila 
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São José, com ênfase no comércio local destas regiões, no período 

compreendido de 01 de dezembro a 31 de dezembro, das 9:00 às 22:00 horas 

para atenção aos munícipes e os comerciante e, das 22:00 às 9:00 com foco no 

patrimônio privado e público. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8217/17 

a 8220/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a proibição da utilização de 

radares móveis dentro do âmbito do município de São Caetano do Sul; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário para que retire o vaso 

do passeio público na rua Luísa, 57, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa 

amarela na rua Sete de Dezembro, 06, bairro Nova Gerty; e a retirada de veículo 

abandonado na rua Sete de Dezembro, 50, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 8222/17 a 8224/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: firmar convênio com empresa especializada em 

reciclagem de bitucas de cigarro, instalando coletores desse resíduo em 

próprios municipais; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio de gás no município de 

São Caetano do Sul; e a implantação de uso de energia solar em todas as escolas 

da rede pública municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8225/17 a 

8272/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de estudos 

e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Edmundo Monteiro, bairro 

Santa Paula; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Diários Associados, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua São Paulo, bairro Santa Paula; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Matheus Constantino, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Pinheiro Machado, bairro Santa Paula; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Paula; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Wenceslau Brás, bairro Santa 

Paula; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 
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antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Maranhão, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santa Paula; a realização 

de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Piauí, bairro Santa 

Paula; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da 

alameda São Caetano, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da travessa Regina Oneda, bairro Santa Paula; 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, 

em toda a extensão da rua Benjamin Constant, bairro Santa Paula; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a 

extensão da rua Nazaret, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Saldanha Marinho, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Piratininga, 

bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Rafael Sampaio Vidal, bairro 

Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Conselheiro Lafayette, bairro Santa 

Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Condessa Rosa Matarazzo, bairro Santa 

Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Botucatu, bairro Santa Paula; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a 

extensão da rua Alegre, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Flórida, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão na avenida Presidente 

Kennedy, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Aurélia, bairro Santa 

Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Paula; 

a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

São Carlos, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua General Osório, bairro Santa Paula; a realização de 
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estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Tiradentes, bairro 

Santa Paula; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Martim Francisco, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Marina Jacomini, bairro Santa Paula; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Floriano Peixoto, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Afonso Pena, bairro Santa Paula; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Amazonas, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da avenida Goiás, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Niterói, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua João Pessoa, bairro 

Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Santa Rosa, bairro Santa Paula; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua José Paolone, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

dos autonomistas, bairro Santa Paula,; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da avenida Dr. 

Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Américo 

Brasiliense, bairro Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Nilo Peçanha, bairro 

Santa Paula; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua MonSenhor Francisco de Paula, bairro Santa Paula; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a 

extensão da rua São Luís, bairro Santa Paula; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 
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recicláveis, em toda a extensão da rua Prudente de Moraes, bairro Santa Paula; 

e a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Sergipe, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 8274/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

para que realize a poda da copa da árvore na travessa Rio Grande do Norte, 

143, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8275/17 a 

8282/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento da rua 

Piracaia, bairro Olímpico; o recapeamento da rua Rio Claro, bairro Olímpico; 

o recapeamento da avenida Tijucussú, bairro Olímpico; o recapeamento da rua 

Araçatuba, bairro Olímpico; o recapeamento da rua Campinas, bairro 

Olímpico; o recapeamento da rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico; o 

recapeamento da rua São Bento, bairro Olímpico; e o recapeamento da rua 

Cristóvão Colombo, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

8292/17 a 8294/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização 

das podas de árvores localizada na rua Sabino Leandrini, esquina com a rua 

Francesco de Martini, bairro Olímpico; alongar a pintura de solo com os dizeres 

"Embarque e Desembarque Escolar" em frente a escola na rua Ingá, 386, bairro 

Oswaldo Cruz; e a realização da poda de árvore na rua Sabino Leandrini, 105, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8296/17 a 8301/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize a o recapeamento asfáltico 

na rua Bertolino da Cunha, altura do número 139, bairro Oswaldo Cruz; que 

realize o recapeamento asfáltico da avenida Lemos Monteiro, altura do número 

400, bairro Olímpico; que realize o recapeamento asfáltico da rua João 

Almendra, esquina com a rua Padre Mororo, bairro São José; que realize a 

repintura da faixa amarela localizada na rua Silvia, altura do número 670, bairro 

Santa Maria; a tomada de providências a fim de ser estudado o melhor 

procedimento em relação a árvore localizada na avenida Dr. Augusto de 

Toledo, altura do nº 1634, bairro Santa Paula; e que realize o recapeamento 

asfáltico na rua Martim Francisco, altura do número 157, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8302/17 a 8311/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas principalmente no período noturno, nas imediações da rua 

Santo André, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Xingú, bairro Santa Maria; que seja realizado 
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o nivelamento do tampão de acesso à galerias subterrâneas, localizado na rua 

Luís Fiorotti, 338, bairro Olímpico; que seja realizado o nivelamento asfáltico 

na rua Pedro de Toledo, bairro Oswaldo Cruz; para que seja construida uma 

rampa de acessibilidade para portadores de deficiências ou mobilidade 

reduzida, na rua Michel Glebochi, esquina com a rua Boa Vista, bairro Boa 

Vista; que seja realizada a tapagem de buraco no leito carroçável, na rua José 

Santi, 21, bairro Cerâmica; que seja efetuada a repintura da faixa de pedestres, 

localizada na rua Aguapei, esquina com a rua Tietê, bairro Nova Gerty; que 

seja efetuada a tapagem de buraco no leito carroçável, na avenida Senador 

Roberto Simonsen, 1065, bairro Cerâmica; que seja efetuada a tapagem de 

buraco na rua Casemiro de Abreu, 33, bairro Cerâmica; e que seja realizado o 

nivelamento do tampão de acesso à galerias subterrâneas, localizado na rua 

Espírito Santo, esquina com a rua Maranhão, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8327/17 a 8338/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação nas praças públicas e áreas de lazer 

de grande movimento bebedouros exclusivos para cães, no âmbito de São 

Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda a extensão da rua Visconde de Inhaúma e adjacentes, no horário comercial, 

especificamente no mês de dezembro, garantindo a segurança dos lojistas e 

consumidores nas compras de final de ano, no bairro Oswaldo Cruz; determinar 

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

Vista e adjacentes, no horário comercial, especificamente no mês de dezembro, 

garantindo a segurança dos lojistas e consumidores nas compras de final de ano, 

no bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda a extensão da rua Santa Catarina, Manoel Coelho e Baraldi, no horário 

comercial, especificamente no mês de dezembro, garantindo a segurança dos 

lojistas e consumidores nas compras de final de ano, no Centro; determinar a 

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

adjacentes, no horário comercial, especificamente no mês de dezembro, 

garantindo a segurança dos lojistas e consumidores nas compras de final de ano, 

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

toda a extensão da rua Conde Francisco Matarazzo e adjacentes, no horário 

comercial, especificamente no mês de dezembro, garantindo a segurança dos 

lojistas e consumidores nas compras de final de ano, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das 

ruas Humberto de Campos, avenida Antônio da Fonseca Martins, travessa Ana 

Maria e rua Barros, no bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações das ruas Garça, rádio, Fortuna e Eldorado, no 

bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 
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nas imediações das ruas São Francisco, Rio Grande do Sul, Monte Alegre e 

José Benedetti, no bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações das ruas Paraíba, bairro Santo Antônio, Major 

Carlos Del Prete e Alagoas, no Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações das ruas Rio de Janeiro, Gonzaga, Peri e 

Bertolino da Cunha, no bairro Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Marina, Ataliba da Silva, 

avenida teresa campanela e josé aníbal coleone, no bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 8341/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a pulverização nos rios e 

divisas para prevenção de doenças como a dengue, a chikungunya, zika, entre 

outras. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8342/17 a 8344/17. 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 um programa solidário de geração de 

renda, destinado aos pacientes atendidos pela rede de saúde mental de São 

Caetano do Sul, especificamente, dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS; 

a revitalização urgente do túnel da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) de acesso à rua Perrella e à avenida Conde Francisco 

Matarazzo, bairro Fundação; e a poda dos galhos e raízes da árvore localizada 

na rua Capivari altura do, 391, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 8352/17 a 8359/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

refazer a pintura de faixa de solo com os dizeres "CARGA E DESCARGA", na 

esquina da rua Marlene, com a rua Nelly Pellegrino , bairro Nova Gerty; 

notificar o proprietário do terreno a providenciar a rigorosa limpeza na rua 

Herculano de Freitas, 372, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico em toda 

a extensão da rua Herculano de Freitas, principalmente em frente ao número 

372, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Rio 

Branco, principalmente em frente ao número, 399, bairro Fundação; a poda da 

árvore localizada na rua Gurupi, em frente ao número 34, bairro Nova Gerty; 

pintura de faixa de solo com os dizeres "CARGA E DESCARGA" na rua 

Baraldi, 683, Centro; refazer a pintura de faixa de solo com os dizeres "CARGA 

E DESCARGA" na rua Rafael Correa Sampaio, 214, bairro Santo Antônio; e a 

reforma e revitalização da praça Frei Caneca, localizada nas imediações da rua 

Humaitá, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 8118/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Luísa, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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8155/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

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

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

Processo nº. 8166/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando os reparos 

necessários na fiação instalada na rua Boa Vista, 417, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8191/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando os reparos necessários na fiação 

instalada na rua Boa Vista, 481, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8192/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela participação de São Caetano do Sul na 8ª edição da 

"Virada Inclusiva Participação Plena" nos dias 01, 02 e 03 de dezembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8193/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento à Mesa Diretora, solicitando a 

instituição de uma comissão especial para tratar da consolidação da legislação 

municipal, com duração até dia 31 de dezembro de 2020, com amparo no 

parágrafo 4º do artigo 53 do regimento interno desta Edilidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8221/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - 

Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando firmar 

parceria com empresas especializadas em reciclagem de bitucas de cigarro, 

instalando coletores desse resíduo nos pontos comerciais da cidade de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

8284/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa NET Serviços de Comunicação S/A, visando o 

realinhamento dos fios soltos na rua Rio Grande do Sul, nº 734, em frente a 

floricultura giuliana flores, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8285/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa petrobrás, visando 

a limpeza do terreno na avenida Presidente Kennedy, altura do nº 3685, bairro 

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

8288/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

a empresa NET Serviços de Comunicação S/A, visando a retirada do excesso 

de fios enrolados no poste na rua Ribeirão Preto, esquina com a rua sabino 

leandrine, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 8289/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa NET Serviços de Comunicação S/A, visando a 

retirada do excesso de fios enrolados no poste na rua Ribeirão Preto, em frente 

ao número 791, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 8290/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no retorno 

das rondas escolares nas proximidades das escolas do município. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8291/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa NET Serviços de 

Comunicação S/A. visando levantar o fio que está solto na rua Sabino 

Leandrini, 105, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 8313/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário de 63 

anos da cidade de Mauá, a ser comemorado no próximo dia 08 de dezembro de 

2017. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8314/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Secretaria de Segurança Pública de São 

Caetano do Sul, à Guarda Civil Municipal e ao canil da Guarda Civil Municipal 

pela realização do "Curso de Formação Cinológico e Cinotécnico", ocorrido no 

último dia 20 de novembro em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8315/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando envio de ofício a Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de São Paulo, visando a implantação de políticas públicas 

para o transporte de animais de pequeno porte nos transportes coletivos 

públicos intermunicipais no Grande ABC. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8316/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas em toda a extensão da rua Conde Francisco Matarazzo e 
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adjacentes, no horário comercial, especificamente no mês de dezembro, 

garantindo a segurança dos lojistas e consumidores nas compras de final de ano, 

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

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

8317/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

das ruas Santa Catarina, Manoel Coelho e Baraldi, no horário comercial, 

especificamente no mês de dezembro, garantindo a segurança dos lojistas e 

consumidores nas compras de final de ano, no Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8318/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas nas imediações das ruas São Francisco, Rio Grande do Sul, 

Monte Alegre e José Benedetti, no bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8319/17. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Boa Vista e adjacentes, no 

horário comercial, especificamente no mês de dezembro, garantindo a 

segurança dos lojistas e consumidores nas compras de final de ano, no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8320/17. 

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

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

adjacentes, no horário comercial, especificamente no mês de dezembro, 

garantindo a segurança dos lojistas e consumidores nas compras de final de ano, 

no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

8321/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das 

ruas Garça, Rádio, da Fortuna e Eldorado, no bairro Prosperidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8322/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Humberto de 

Campos, avenida Antônio da Fonseca Martins, travessa Ana Maria e rua 

Barros, todas no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 8323/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas 
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imediações das ruas Paraíba, bairro Santo Antônio, Major Carlos Del Prete e 

Alagoas, no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

8324/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das 

ruas Marina, Ataliba da Silva, avenida teresa campanela e josé aníbal coleone, 

no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

8325/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das 

ruas Rio de Janeiro, Gonzaga, Peri e Bertolino da Cunha, no bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8326/17. 

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

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

de Inhaúma e adjacentes, no horário comercial, especificamente no mês de 

dezembro, garantindo a segurança dos lojistas e consumidores nas compras de 

final de ano, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8340/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas preventivas e constantes em toda a extensão e adjacências 

das ruas: Belvedere, Graciliano Ramos e Bell Aliance, no bairro Jardim São 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8345/17. 

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

de Voto de Congratulações pelo aniversário de 58 anos de existência da igreja 

batista da vila Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 8346/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à APAE de São Caetano do Sul 

pelos relevantes serviços prestados em 2017 e pela belíssima festa de 

encerramento ocorrida no último dia 04 de dezembro de 2017. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8349/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações aos alunos da EMEF Ângelo Raphael 

Pellegrino, pela brilhante participação e premiação no concurso nacional de 

redação e desenho realizado pela Abracopel/Eletropaulo. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8350/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao aluno da EMEF Ângelo Raphael 

Pellegrino, Gabriel Oliveira Martins pela premiação com Medalha de Ouro na 

Olimpíada de Física Junior do Estado de São Paulo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8351/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

nossos trabalhos legislativos pela realização do XXXVI Festival de 

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

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

8360/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando para que disponha 

de medidas (avisos com artigo da Lei penal) aos flagrados cometendo abusos 

sexuais contra mulheres no transporte coletivo 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. 

8361/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visando 

determinar que os laboratórios e as clínicas forneçam aos seus pacientes laudo 

laboratorial evolutivo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 8364/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento à Mesa Diretora, 

solicitando determinar a instituição de comissão especial para tratar da defesa, 

proteção e bem-estar animal, com duração até dia 31 de dezembro de 2020, 

com amparo no parágrafo 4º do artigo 53 do regimento interno desta Edilidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8295/17. 

Eduardo Jose Vidoski e Outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Antonio 

Carlos Viteri. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em virtude do voto 

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 Edis: Anacleto 

Campanella Junior, César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison 

Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Sidnei Bezerra da Silva. 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 
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do Dia. Item I - Processo nº 1625/17. Anacleto Campanella Junior. 2ª 

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

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Carreata e Passeio 

Ciclístico em Homenagem a São Bento’ 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 4300/17. Sueli Aparecida 

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

“Altera a redação da ementa e do artigo 1º da 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’. 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 7401/17. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Emenda à Lei Orgânica que “Acrescenta § 4º ao artigo 149 e os artigos 158-

A, 168-A, 178-A, 189-A e 201-A à Lei Orgânica 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. O 

Presidente solicita e o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a 

presidência da Mesa para que o vereador Eclerson Pio Mielo justifique seu 

voto, isto feito, reassume a presidência logo em seguida. Também justificam 

seus votos os vereadores Jander Cavalcanti de Lira, Edison Roberto Parra e 

César Rogério Oliva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Item IV - Processo nº 2633/17. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da 

Lei nº 5.378, de 22 de fevereiro de 2016 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 

Edison Roberto Parra pede Vista do processo por 1 Sessão. Ninguém 

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

“Aprovado o pedido de Vista por 1 Sessão.” Item V - Processo nº 3493/17. 

Sidnei Bezerra da Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão 

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

que “Dispõe sobre a criação de estacionamento de bicicletas em locais abertos 

à frequência de público no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento de votação, faz uso da palavra 

o autor do Projeto de Lei, Vereador Sidnei Bezerra da Silva. Colocado em 

votação, fica “Aprovado o Parecer”, com votos contrários dos Vereadores 

Sidnei Bezerra da Silva, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, 

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

Item VI - Processo nº 3681/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Assegura às 

crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH – a 

reserva de assentos da primeira fila, em salas de aula de escolas públicas 

municipais e de escolas privadas, 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 Marcos Sergio Gonçalves Fontes 

pede Vista do processo por 1 Sessão. Ninguém desejando fazer uso da 

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

Vista por 1 Sessão”. Item VII - Processo nº 4126/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui a 

Campanha ‘Protetor Mirim dos Animais’, na Rede de Ensino Municipal de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. Em encaminhamento de votação, o 

Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo pede o arquivamento do Projeto de 

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

votação, fica “Aprovado o arquivamento do Projeto de Lei.” Item VIII - 

Processo nº 4314/17. Eduardo José Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a proibição do uso de fogos de artifício e suas 

variações, sinalizadores, shows pirotécnicos, efeitos especiais e afins, em 

espaços fechados, localizados em próprios públicos 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 Eduardo José Vidoski 

pede Vista do processo por 3 (três) Sessões. Ninguém desejando fazer uso da 

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

Vista por 3 (três) Sessões”, com voto contrário do Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Item IX - Processo nº 4333/17. 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 a 

obrigatoriedade da prestação de serviço na cidade de São Caetano do Sul por 

parte das empresas que oferecem seguro-celular e dá outras providências”. Em 
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encaminhamento de votação, o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes 

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

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

arquivamento do Projeto de Lei.” Item X - Processo nº 4453/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

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

“Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 5.221, de 24 de setembro de 

2014, que ‘Dispõe sobre a afixação de cartaz nos postos revendedores de 

combustíveis com informação sobre o percentual da diferença entre os preços 

da gasolina aditivada e comum e do etanol comum e aditivado e dá outras 

providências’.” Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira . Em encaminhamento de votação, fazem uso da palavra os 

vereadores César Rogério Oliva, Eclerson Pio Mielo, Edison Roberto Parra, e 

Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer”, 

com voto contrário do Vereador Jander Cavalcanti de Lira. “Arquive-se.” 

Item XI - Processo nº 5881/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização e 

Prevenção à Alienação Parental’ 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 XII - Processo nº 6827/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Kyomi Nakano, 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”, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Item XIII - Processo nº 7476/17. 

Mauricio Fernandes da Conceição. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

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

Senhor Id Sonda, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças 
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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”, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os 

motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte 

horas e vinte 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........................... 
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