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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, NO DÉCIMO 

SEGUNDO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e oito 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 39ª Sessão 

Ordinária, 25º e 26º Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A seguir, passa a 

palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 3597/17. 

Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos balanços financeiros da 

Prefeitura Municipal do exercício de 2.017. “À Comissão de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.214, de 

23/11/17; nº 11.215, de 24/11/17; nº 11.216, de 27/11/17; nº 11.217, de 

27/11/17; nº 11.218, de 28/11/17. “Ciente”. Processo nº. 8366/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial 

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

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 8531/17. Sueli Aparecida Nogueira 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Consciência Verde' e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 8532/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Institui no âmbito do município de São Caetano do 

Sul, o 'Programa Escola Sem Partido' e dá outras providências.". “Às 

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

8693/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de Lei que "Institui no 

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

'Dia do Policial de ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar)' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 9028/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Institui no site oficial da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 

ferramenta para apresentar defesas em face de autuações de trânsito de 
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competência municipal e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 9029/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição da exposição 

de animais exóticos e silvestres, no âmbito do município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 9069/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a preparação de massa de concreto, 

argamassas e similares, ser realizada somente no espaço interno compreendido 

de imóveis particulares com obras em andamento no âmbito do município de 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 9081/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa, do 

caput e §1º do artigo 1º, da Lei 4292 de 11 de maio de 2005, para instituir no 

município de São Caetano do Sul o Setembro Dourado como mês de Combate 

ao Câncer Infanto-Juvenil.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 9080/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede Título de Cidadão 

Sulsancaetanense ao Revmo. Pe. Alexandre Costa Santos, pelos relevantes 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 8365/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com motos da ROTAM (Rondas Táticas com 

Apoio de Motocicleta) realizando patrulhamento nos centros comerciais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 8369/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reparos necessários na 

manta asfáltica do leito carroçável do viaduto da Independência, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8370/17 a 8394/17. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento da rua Pirajú, bairro 

Olímpico; o recapeamento da rua Ataliba da Silva, bairro Boa Vista; o 

recapeamento da rua Villa Lobos, bairro Boa Vista; o recapeamento da avenida 

Teresa Campanella, bairro Boa Vista; o recapeamento da rua José Aníbal 

Coleone, bairro Boa Vista; o recapeamento da rua Benito Campoi, bairro 

Olímpico; o recapeamento da rua Ângelo Lodi, bairro Olímpico; o 

recapeamento da rua Luís Veronezzi, bairro Olímpico; recapeamento da rua 

Luís Fiorotti, bairro Olímpico; o recapeamento da rua João Migliani, bairro 

Olímpico; o recapeamento da avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; 

o recapeamento da rua Gustavo Barroso, bairro Boa Vista; o recapeamento da 

rua Antônio Benedetti Sobrinho, bairro Boa Vista; o recapeamento da rua 

Fernando Ferrari, bairro Boa Vista; o recapeamento da rua Taipas, bairro Santa 
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Maria; a realização de estudos visando o recapeamento da rua Arlindo 

Marchetti, bairro Santa Maria; a realização de estudos visando o recapeamento 

da rua José Bontempo, bairro Olímpico; a realização de estudos visando o 

recapeamento da alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua Carlos Gomes, bairro 

Olímpico; a realização de estudos visando o recapeamento da rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, bairro Olímpico; a realização de estudos visando o 

recapeamento da rua Carmem Miranda, bairro Boa Vista; a realização de 

estudos visando o recapeamento da travessa Valentino Frigo, bairro Olímpico; 

a realização de estudos visando o recapeamento da rua Ministro Laudo Ferreira 

de Camargo, bairro Olímpico; a realização de estudos visando o recapeamento 

da rua Francisco Alves, bairro Boa Vista; e a realização de estudos visando o 

recapeamento da rua Lamartine Babo, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 8395/17 a 8397/17. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

todo o Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

a extensão da rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; e a colocação 

de uma cobertura e bancos de assento no ponto de ônibus localizado na rua 

Maceió, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8398/17 e 

8399/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

semáforo sincronizado no cruzamento da rua Alegre com a rua Votorantim, 

fronte a Farmais, bairro Barcelona; e a reforma do prédio do Instituto Médico 

Legal - IML, na rua da Eternidade, 263, Cemitério das Lágrimas, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8400/17 a 8434/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da árvore na rua 

Ribeirão Pires, 304, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Ribeirão 

Pires, 202, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Ribeirão Pires, 218, 

bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Ribeirão Pires, 62, bairro Mauá; 

a poda da copa da árvore na rua Ribeirão Pires, 87, bairro Mauá; a poda das 

árvores na rua Ribeirão Pires, 33, bairro Mauá; o nivelamento de todo passeio 

público do imóvel na rua São Sebastião, 29, esquina com avenida Guido 

Aliberti, bairro Mauá; a instalação de iluminação no espaço destinado à 

lacração de veículos no estacionamento do Atende Fácil na rua Major Carlos 

Del Prete, 651, Centro; a poda da raiz da árvore na rua São Sebastião, esquina 

com avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário para que realize os reparos no passeio 

público de todo imóvel na avenida Guido Aliberti, 4600, bairro Mauá; a 
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reforma geral do túnel de ligação entre o parque Catarina Scarparo D’Agostini 

e o Espaço Verde Chico Mendes na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro 

Cerâmica; a reforma da cobertura no espaço destinado à lacração de veículos 

no estacionamento do Atende Fácil na rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro; 

a poda da raiz da árvore na avenida Guido Aliberti, 4600, bairro Mauá; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável e fechamento de buraco na avenida 

Guido Aliberti, 4600, bairro Mauá; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário para que realize a poda da copa da árvore na avenida 

Guido Aliberti, 4600, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na avenida Guido 

Aliberti, 4600, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico e fechamento de buraco 

no leito carroçável na rua São Sebastião, 35, bairro Mauá; a retirada do veículo 

abandonado na rua João Rela, 136, bairro Mauá; a repintura da faixa de 

estacionamento exclusivo para motos na rua Joaquim Francisco de Souza, 

esquina com a estrada das Lágrimas, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua São Sebastião, bairro 

Mauá; a repintura das grades da EMI Maria D'Agostini na rua Desireè 

Malateaux, 129, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Carmine Perrella, 

165, bairro Mauá; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário para que realize a limpeza do terreno na avenida Guido Aliberti, 

4600, bairro Mauá; o conserto da calçada em frente ao CEE Erasmo Batissaco 

na rua da Eternidade, bairro Mauá; a reforma dos vasos em toda extensão da 

rua São Sebastião, bairro Mauá; a poda da raiz da árvore em frente ao número 

71 da rua São Sebastião, bairro Mauá; a revitalização do ponto de ônibus na rua 

da Eternidade, em frente ao C E E Erasmo Batissaco, bairro Mauá; o 

recapeamento asfáltico e fechamento do buraco no leito carroçável em frente 

ao número 91 da rua São Sebastião, bairro Mauá; o nivelamento da guia em 

frente ao número 91 da rua São Sebastião, bairro Mauá; a poda da copa e da 

raiz da árvore em frente ao número 121 da rua São Sebastião, bairro Mauá; a 

repintura da sinalização horizontal indicativa de lombada na rua Giácomo 

Dalcin, 381, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua 

Ribeirão Pires, 244, bairro Mauá; a retirada da placa indicativa de obras do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Dr. Ruy Penteado no passeio público 

na rua Juruá, esquina com a rua dos Castores, bairro Mauá; a poda da copa da 

árvore na rua São Sebastião, 149, bairro Mauá; e a poda da copa da árvore na 

rua Porto Calvo, 219, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 8436/17 a 8449/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda da copa da árvore na rua 28 de Julho, 322, bairro Fundação; a poda da raiz 

da árvore em frente ao número 181 da rua São Sebastião, bairro Mauá; a poda 

da raiz da árvore na rua São Sebastião, 215, bairro Mauá; o conserto da calçada 
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do parque Catarina Scarparo D’Agostini na rua Adonel de Souza Maciel, 117, 

bairro São José; a repintura da sinalização horizontal pare na rua São Sebastião, 

esquina com rua Rio Grande da Serra, bairro Mauá; a poda da copa da árvore 

na rua Rio Grande da Serra, 75, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua 

São Sebastião, 257, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Rio Grande 

da Serra, 276, bairro Mauá; a poda da raiz da árvore na rua Rio Grande da Serra, 

227, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Rio Grande da Serra, 131, 

bairro Mauá; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

para que realize a limpeza do quintal na rua Mauá, 78, bairro Mauá; a limpeza 

das bocas de lobo na rua Rio Grande da Serra, 266, bairro Mauá; a repintura da 

faixa amarela no leito carroçável na estrada das Lágrimas, 1923, bairro Mauá; 

e a poda das copas das árvores na estrada das Lágrimas, esquina com rua Mauá, 

bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8452/17 a 

8478/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da 

copa árvore na rua Pedro José Lorenzini, 39, Centro; a poda da copa da árvore 

na rua Conceição, 611, bairro Santo Antônio; 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 Joaquim Nabuco, 94, 

bairro Santo Antônio; a remoção de veículos abandonados na rua Guaporé, em 

toda sua extensão, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua Capivari, praça Lucindo Cândido, bairro Nova Gerty; 

a poda da copa da árvore na rua Flórida, 26, bairro Barcelona; a poda da copa 

da árvore na rua Barão de Mauá, 309, bairro São José; a poda da copa da árvore 

na rua Engenheiro Cajado de Lemos, 79, bairro Cerâmica; a poda da copa da 

árvore na rua Rui Barbosa, 134, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore 

na rua Pedro José Lorenzini, 73, Centro; o nivelamento asfáltico do leito 

carroçável na estrada das Lágrimas, 1923, bairro Mauá; a repintura da 

sinalização horizontal " pare " na rua Ribeirão Pires, esquina com a rua Rio 

Grande da Serra, bairro Mauá; a repintura da faixa de carga e descarga de uso 

coletivo na rua Flórida, 26, bairro Barcelona; poda de árvore na rua Engenheiro 

Cajado de Lemos, 89, bairro Cerâmica; poda de árvore na rua São Jorge, 359, 

bairro Santo Antônio; a repintura da faixa de pedestres na rua Olavo Bilac, com 

rua São Jorge, bairro Santo Antônio; a revitalização na praça Luiz Olinto 

Tortorello, bairro Santo Antônio; poda de árvore na rua Engenheiro Cajado de 

Lemos, 119, bairro Cerâmica; a remoção do veículo abandonado na rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 63, bairro Cerâmica; a dedetização no 

Cemitério da Saudade na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 880, 

bairro Cerâmica; a instalação de lombada na rua 1º de Maio, 130, bairro São 

José; o conserto da cerca elétrica por toda extensão do entorno do Cemitério da 
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Saudade na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 880, bairro Cerâmica; 

a repintura da sinalização horizontal indicativa de pare na rua Padre Manoel da 

Nóbrega, esquina com a rua José de França Dias, bairro São José; a poda de 

árvore na rua Gonçalves Dias com rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; a 

repintura da sinalização horizontal indicativa de pare na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, 321, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na 

rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 209, bairro Cerâmica; e o conserto 

do buraco no leito carroçável na rua Rio Grande do Sul, 618, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8481/17 a 8486/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reserva de vagas no 

estacionamento do Park Shopping São Caetano para a drogaria existente no 

local; poda de árvore na rua Rio Branco, 343, bairro Fundação; poda de árvores 

no Terminal Rodoviário Niciolau Delic; implantação de estacionamento 

rotativo remunerado (Zona Azul) na rua Major Carlos Del Prete, até o Espaço 

Cerâmica, bairro Santo Antônio; implantação de faixa de "Carga e Descarga" 

na rua Taipas, 431, bairro Santa Maria; e intimar o proprietário do terreno na 

rua dos Expedicionários, em frente ao nº36, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 8490/17 a 8496/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

notadamente com policiamento a pé, tendo em vista o período natalino, nas 

imediações dos comércios do Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, notadamente com policiamento a pé, tendo em vista o 

período natalino, nas imediações dos comércios do bairro São José; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente com policiamento a 

pé, tendo em vista o período natalino, nas imediações dos comércios do 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente com policiamento a pé, tendo em vista o período natalino, nas 

imediações dos comércios do bairro Nova Gerty; a revitalização e ampliação 

da base da policia militar, localizada na rua Heloísa Pamplona, bairro 

Fundação; a revitalização, modernização e melhoria na mobilidade urbana da 

avenida Conde Francisco Matarazzo, entre as ruas Perrella e Heloísa Pamplona, 

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

notadamente com policiamento a pé, tendo em vista o período natalino, nas 

imediações dos comércios do bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 8501/17 a 8524/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a realização de estudos viabilizando a implantação de rampa de 

acesso para cadeirantes no passeio público na rua João Domingos Perrella, 87, 
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EMEI João Barile , bairro Fundação; a realização de estudos viabilizando a 

implantação de rampa de acesso para cadeirantes no passeio público na rua Luis 

D'Agostini, esquina com a rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; conserto 

do gradil da Fonte na praça Cardeal Arcoverde, Centro; a realização de estudos 

visando o plantio de mudas de árvore na rua João D'Agostini, esquina com a 

rua Joaquim Fernando de Souza, bairro Mauá; limpeza da praça na rua Padre 

Antônio Vieira, 199, Jardim São Caetano; pintura de sinalização pare no asfalto 

na rua Ribeirão Pires, esquina com estrada das Lágrimas, bairro Mauá; a 

revitalização da praça Clair Bracesco Pavani, bairro Mauá; a poda de árvore na 

rua São Sebastião, 297, bairro Mauá; a limpeza da placa de identificação de 

direção na rua Amadeu Vezzaro, esquina com rua Justino Paixão, bairro Mauá; 

a poda da árvore na rua Diadema, bairro Mauá; estudos para remoção de uma 

árvore rua Diadema, 89, bairro Mauá; o nivelamento do passeio público na rua 

Amadeu Vezzaro, passeio público do tênis clube de São Caetano do Sul, bairro 

Mauá; a repintura da faixa amarela de sinalização horizontal na rua Rio Grande 

da Serra, esquina com rua Ribeirão Pires, bairro Mauá; a repintura da faixa de 

travessia de pedestre na rua Ribeirão Pires, esquina com a rua Rio Grande da 

Serra, bairro Mauá; o fechamento do buraco no leito carroçável na rua Serafim 

Carlos, 479, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico por toda extensão 

da rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José; o recapeamento asfáltico 

do leito carroçável na rua Ribeirão Pires, 142, bairro Mauá; a reforma dos 

muros do Cemitério da Saudade na rua José de Franca Dias, bairro São José; o 

conserto do desnivelamento no passeio público na rua Padre Manoel da 

Nóbrega, 10, bairro São José; a revitalização geral levando em conta a 

possibilidade e retirada da grade que cerca a mesma da praça Alessandro de 

Camargo Fiúza "Doquinha" na avenida Lemos Monteiro, com rua Panati, 

bairro Olímpico; a repintura da sinalização horizontal indicativa pare na rua 

Tupi, com rua Constituição, bairro Cerâmica; a repintura da sinalização 

horizontal indicativa “PARE” na rua Espírito Santo, com rua Constituição; a 

repintura da sinalização horizontal indicativa “PARE” na rua Constituição, com 

avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Cerâmica; e a repintura da 

sinalização horizontal indicativa “PARE” na rua Gonçalves Dias com rua 

Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

8528/17 a 8530/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Mauá; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Nova Gerty; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8534/17 a 8539/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 
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seguintes benfeitorias para o Município: o conserto da calçada e da rampa de 

acesso a deficientes, no canteiro central da avenida Presidente Kennedy, trecho 

entre as ruas Silvia e Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; o recapeamento 

asfáltico na rua Pelegrino Bernardo, 876, bairro Olímpico; o reparo da valeta, 

no cruzamento da rua Major Carlos Del Prete, com a rua José de Alencar, bairro 

Santo Antônio; o nivelamento asfáltico na rua Major Carlos Del Prete, 1097, 

bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua Washington Luís, bairro São José; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Bandeirante, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 8540/17. Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos 

necessários a fim de verificar a viabilidade de alteração do ponto de ônibus, 

localizado na avenida Goiás, 1530, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 8542/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando providências urgentes no sentido de 

realizar uma vistoria técnica no exemplar arbóreo que está com sua estrutura 

danificada e encontra-se amarrado por cordas, a árvore está localizada na 

avenida Presidente Kennedy, em frente ao teatro Paulo Machado de Carvalho, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 8543/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para 

que, em conjunto com o departamento de tecnologia de informação, 

providenciem a instalação de internet na Sede da Inspetoria Canil da Guarda 

Municipal, tendo em vista a necessidade iminente de se ter acesso aos mais 

diversos portais de segurança pública e despachos eletrônicos do governo 

municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 8544/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a demarcação 

de faixa amarela em frente ao imóvel na rua Barão de Mauá, 170, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 8545/17. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de lombada(s) 

ou obstáculo(s) de acordo com a melhor técnica, na ladeira sinuosa nas 

proximidades do numeral 07 da rua das Preces, bairro Mauá, objetivando a 

redução da velocidade no trecho e a segurança dos munícipes e demais pessoas 

que ali transitam. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8574/17 a 8688/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a ampliação do número 

de vagas para motocicletas no município de São Caetano do Sul; a poda da copa 

da árvore na rua São Jorge, 359, bairro Santo Antônio; a repintura de faixa de 

“Carga e Descarga” na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1448, 

bairro Cerâmica; a remoção de veículo abandonado na avenida Antônio da 

Fonseca Martins, 154, bairro São José; a poda da árvore na rua Conceição, 725, 
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bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Pandiá Calógeras, 19, 

bairro São José; a repintura da faixa amarela na rua Major Carlos Del Prete, 

esquina com a rua Conceição, Centro; a poda da árvore na rua Conceição, 

oposto ao n° 354, bairro Santo Antônio; a poda da árvore rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, oposto ao n° 252 da rua Cajado de Lemos, bairro 

Cerâmica; a poda de árvore na rua Alagoas, oposto ao n° 300, Centro; 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 

Rui Barbosa, oposto ao n° 97, bairro Santo Antônio; a poda da árvore na rua 

Baraldi, oposto ao n° 317, Centro; a poda da árvore na rua Conceição, esquina 

com a rua Major Carlos Del Prete , bairro Santo Antônio; a repintura da faixa 

de travessia de pedestre na rua Clemente Ferreira, esquina com rua Espírito 

Santo, bairro Santo Antônio; 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 Paraíba, oposto ao n° 202, Centro; 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 

Professora Maria Macedo, oposto ao n° 280, Centro; 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 do Patrocínio, 218, 

esquina com a rua Paraíba, Centro; a poda da árvore na rua Alagoas, esquina 

com a rua Major Carlos Del Prete , Centro; a poda da árvore na rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, oposto ao n° 790, bairro São José; 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 Oswaldo Cruz, oposto 

ao nº 1450, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização horizontal na rua 

Tocantins, esquina com a rua Bezerra de Menezes, bairro Nova Gerty; a poda 

da árvore na rua Luís Gama, 146, bairro Santa Paula; a repintura da faixa de 

pedestre na rua Antônio Martorelli, esquina com a rua Cav. Ernesto Juliano, 

bairro Oswaldo Cruz; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Oswaldo Cruz, oposto ao nº 

1450, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da faixa de pedestre na avenida Dr. 

Augusto de Toledo, esquina com a rua João Pessoa , bairro Santa Paula; a poda 

da árvore na rua Herculano de Freitas, oposto ao n° 540, bairro Fundação; a 

poda da árvore na rua Flórida, 40, bairro Barcelona; a poda da árvore na rua 

Flórida, 20, bairro Barcelona; a repintura da sinalização horizontal pare na rua 

Pinto Ferraz, esquina com a rua Paraíba, Centro,; a poda da árvore na rua 

Floriano Peixoto, 467, bairro Santa Paula; a limpeza de placa de trânsito na rua 

Anchieta, 40, Jardim São Caetano; o conserto da guia na sarjeta na rua 

Amazonas, 912, bairro Santo Antônio; a notificação do proprietário a fim de 
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realizar limpeza do terreno, dentro do prazo da legislação vigente, na rua 

Casemiro de Abreu, 622, bairro Cerâmica; poda da raiz da árvore na rua Mauá, 

esquina com estrada das Lágrimas, bairro Mauá; a poda da árvore na rua 

Antonieta, 265, bairro Boa Vista; a reforma da cobertura do ginásio na avenida 

Presidente Kennedy, 2300, Cer. Miguel Marcucci (ABREV), bairro Santa 

Paula; a poda da árvore na avenida Conde Francisco Matarazzo, 593, bairro 

Fundação; a poda da árvore na rua Aquidaban s/n, saída do Carrefour, bairro 

Fundação; a poda da árvore na rua Luís Gama, 140, bairro Santa Paula; a 

remoção de veículo abandonado na avenida Antônio da Fonseca Martins, 439, 

bairro São José; a poda da árvore na rua Rio Grande do Sul, 545, bairro Santo 

Antônio; a troca da lâmpada na rua Gonçalves Dias, 22, bairro Cerâmica; a 

remoção de veículo abandonado na avenida Antônio da Fonseca Martins, 62, 

bairro São José; a remoção de veículo abandonado na rua Margarida, 96, bairro 

Santo Antônio; o conserto do buraco no passeio público na rua Santo Antônio, 

esquina com a rua Baraldi, Centro; a poda da árvore na rua Herculano de 

Freitas, oposto ao n° 540, bairro Fundação; a retirada do lixo e entulho na 

travessa Santa Rita, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na avenida 

Antônio da Fonseca Martins, 332, bairro São José; o conserto do buraco no 

passeio público na avenida Goiás, 1040, bairro Santo Antônio; o conserto do 

buraco no passeio público na rua Baraldi, 811, Centro; recapeamento asfáltico 

no leito carroçável na avenida Conde Francisco Matarazzo, 85, bairro 

Fundação; a poda da árvore na avenida Conde Francisco Matarazzo, lado 

oposto ao n/° 454, bairro Fundação; a repintura da faixa “Carga e Descarga” na 

rua Heloísa Pamplona, 418, bairro Fundação; a troca da lâmpada na rua Rafael 

Correa Sampaio, 1198, bairro Santo Antônio; a manutenção e limpeza dos 

espelhos d´água na avenida Goiás, 844, Centro Digital do Ensino Fundamental, 

bairro Santo Antônio; 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 Humaitá, 92, esquina com a rua Henrique 

Dias, bairro Fundação; 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 Herculano de Freitas, 580, bairro Fundação; 

a troca dos vidros das janelas dos banheiros da EMEF Eda Mantoanelli na rua 

Ivaí, 63, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Padre Mororo, 65, 

bairro São José; a poda da copa da árvore na avenida Senador Roberto 

Simonsen, 379, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Regente 

de Araújo Lima, 100, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Heloísa 

Pamplona, 487, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na avenida Conde 

Francisco Matarazzo, 663, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua 

Herculano de Freitas, oposto ao nº 540, bairro Fundação; a poda da copa da 
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árvore na avenida Conde Francisco Matarazzo, oposto ao nº 495, bairro 

Fundação; a poda da copa da árvore na rua Ceará, 326, bairro Fundação; a poda 

da copa da árvore na rua 28 de Julho, 333, bairro Fundação; que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar a retirada do entulho no 

passeio público na rua Antônio Barile, esquina com a rua 28 de Julho, bairro 

Fundação; a poda da copa da árvore na rua Maximiliano Lorenzini, 303, bairro 

Fundação; a repintura da faixa de travessia de pedestres na rua Deputado Emílio 

Carlos, esquina com a rua Pedro Alexandrino, bairro Fundação; a poda da copa 

da árvore na rua Rio Branco, 336, bairro Fundação; a poda da copa da árvore 

na rua Rio Branco, 226, bairro Fundação; a remoção do veículo abandonado na 

rua do Coral, 72, bairro Prosperidade; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar a retirada do entulho no passeio público, 

atendendo os prazos da legislação vigente na rua do Coral, 172, bairro 

Prosperidade; o recapeamento asfáltico na rua Lítio, 72, bairro Prosperidade; o 

recapeamento asfáltico na rua Lítio, esquina com a rua dos Berilos, bairro 

Prosperidade; o conserto do passeio público em frente ao semef Luiz Olinto 

Tortorello na rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica; o conserto da 

rampa de acesso para cadeirantes no passeio público na rua dos Mármores, 

esquina com a avenida Prosperidade , bairro Prosperidade; a remoção de 

veículo de grande porte (caminhão) abandonado na avenida Prosperidade, 380, 

bairro Prosperidade; a repintura da sinalização horizontal indicativa de pare na 

avenida Prosperidade, esquina com a rua Felipe Camarão, bairro Prosperidade; 

a retirada da árvore caída no córrego na avenida Goiás, em frente ao Corpo de 

Bombeiros, bairro Barcelona; o conserto dos muros da EMEI Romeu Fiorelli 

na rua dos Berilos, esquina com a rua dos Mármores, bairro Prosperidade,; a 

poda da raíz da árvore na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

oposto ao nº 231, bairro Santa Maria; a repintura da sinalização horizontal 

indicativa de atenção na rua Espírito Santo, 991, bairro Cerâmica; a poda da 

copa da árvore na avenida Fernando Simonsen, 745, bairro São José; o 

fechamento do buraco no leito carroçável na rua Tenente Antônio João, 218, 

bairro Cerâmica; a repintura da sinalização horizontal indicativa de devagar na 

rua Espírito Santo, 1004, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua José 

Benedetti, 515, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Rio de 

Janeiro, 397, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa de árvore rua Bertolino da 

Cunha, 272, bairro Oswaldo Cruz; o conserto do semáforo piscante na rua Peri, 

com rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da 

árvore na rua Nossa Senhora de Fátima, 629, bairro Santa Paula; a repintura da 

sinalização horizontal indicativa de “PARE” na rua Guia Lopes, em frente ao 

número 122, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização horizontal 

indicativa de “PARE” na rua Urupema, em frente ao número 244, bairro 
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Oswaldo Cruz; a repintura da faixa de travessia de pedestres na rua Luís 

Cavana, esquina com a rua Paraíba, Centro; a poda da copa da árvore na EMEI 

José Ferrari na rua Paraíba, 646, Centro; a repintura da sinalização horizontal 

indicativa de “PARE”  na rua Pinto Ferraz, esquina com a rua Paraíba, Centro; 

a poda da copa da árvore na rua Joaquim Nabuco, oposto ao nº 316, bairro 

Santo Antônio; a poda da copa da árvore na avenida Fernando Simonsen, 745, 

bairro São José; a revitalização dos brinquedos da praça na rua Giovani de 

Nardi, oposto ao nº 35, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da faixa de travessia 

de pedestres na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 397, bairro São José; a 

limpeza da praça na rua Giovani de Nardi, oposto ao nº 35, bairro Oswaldo 

Cruz; a poda da copa da árvore na rua Roma, 155, bairro Oswaldo; a poda da 

copa da árvore na rua Luís Fiorotti, 594, bairro Olímpico; a poda da copa da 

árvore na rua Bom Pastor, 704, bairro Oswaldo Cruz; a repintura de sinalização 

horizontal ônibus na rua Guia Lopes, em frente ao número 112, bairro Oswaldo 

Cruz; a poda da copa da árvore na rua Cavour, 87, bairro Oswaldo Cruz; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público atendendo os prazos da legislação vigente na 

rua Safira, 91, bairro Prosperidade; a remoção de veículo de grande porte 

(caminhão) abandonado na rua Safira, 95, bairro Prosperidade; a remoção de 

veículo de grande porte (caminhão) abandonado na rua Safira, 62, bairro 

Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua Baraldi, 719, Centro; a poda da 

copa da árvore na rua Paraíba, em frente ao muro do Atende Fácil, Centro; a 

poda da copa da árvore na rua Rio Branco, 161, bairro Fundação; reparo no 

acesso para cadeirantes no passeio público na avenida Presidente Kennedy, 

esquina com a avenida Lemos Monteiro, bairro Santa Paula; e a poda da copa 

da árvore na avenida Presidente Kennedy, 1840, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8694/17 a 8741/17. 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 Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica; a realização de estudos 

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

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Maria Teixeira Mourão Maresti, 

bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

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

extensão da rua das Mangueiras, bairro Cerâmica; a realização de estudos e 

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

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua dos Expedicionários, bairro 

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

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 
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José Santi, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a 

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

toda a extensão da rua Pedro Corniate, bairro Cerâmica; a realização de estudos 

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

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Josué Fiorotti, bairro Cerâmica; 

a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

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

Fernando Piva, bairro Cerâmica; 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 Cerâmica; a realização de estudos e 

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

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua José Benedetti, bairro Cerâmica; 

a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

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

Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas 

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

recicláveis, em toda a extensão da rua Espírito Santo, bairro Cerâmica; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

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

Gonçalves Dias, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando 

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

em toda a extensão da rua Teresina, bairro Cerâmica; a realização de estudos e 

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

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Tupi, bairro Cerâmica; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

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

avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Cerâmica; a realização de estudos 

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

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a 

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

toda a extensão da rua Major Carlos Del Prete, bairro Cerâmica; 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 Jorge, bairro 

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

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

avenida Guido Aliberti, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas 

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

recicláveis, em toda a extensão da rua João Migliatti, bairro Cerâmica; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 
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toda a extensão da rua Ministro Morvan Dias de Figueiredo, bairro Cerâmica; 

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

em toda a extensão da rua Antônio de Andrade, bairro Cerâmica; a colocação 

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

extensão da rua Nestor Moreira, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras 

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

avenida Fernando Simonsen, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras 

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

avenida Nelson Braido; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Anhanguera, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão da rua Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica; a 

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

toda a extensão da rua Santa Adele, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras 

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

Havaí, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Engenheiro Rebouças, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão da rua Castro Alves, bairro Cerâmica; a 

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

toda a extensão da rua bartolomeu ferrero, bairro Cerâmica; a colocação de 

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

extensão da rua Helena Mussumecci, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras 

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

Mato Grosso, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Engenheiro Cajado de 

Lemos, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua São Paulo, bairro Cerâmica; 

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

em toda a extensão da rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica; a 

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

toda a extensão da rua João Morselli, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras 

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

Constituição, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

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

Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da travessa João Juarez, bairro Cerâmica; a 

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

toda a extensão da rua Fagundes Varella, bairro Cerâmica; a colocação de 

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



 

 

rs  15 

extensão da rua Clóvis Bevilácqua, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras 

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

Curupaiti, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Monteiro Lobato, 

bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Casemiro de Abreu, bairro 

Cerâmica; e a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Padre Marcondes, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8742/17 a 8764/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o conserto da tampa do bueiro no passeio 

público na rua Machado de Assis, esquina com a rua São Jorge, bairro Santo 

Antônio; o fechamento do buraco no leito carroçável na rua Deputado Emílio 

Carlos, esquina com a rua Pedro Alexandrino, bairro Fundação; a remoção do 

veículo abandonado na rua da Fortuna, 155, bairro Prosperidade; a poda da 

árvore na rua das Pérolas, 62, bairro Prosperidade; 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 Espírito Santo, 1020, 

bairro Cerâmica; a poda da árvore na avenida Prosperidade, 585, bairro 

Prosperidade; a remoção do veículo abandonado na rua dos Diamantes, 548, 

bairro Prosperidade; a poda da árvore na rua Rádio, 206, bairro Prosperidade; 

a poda da árvore na rua da Fortuna, 99, bairro Prosperidade; a poda da árvore 

na rua do Níquel, oposto ao n° 131, bairro Prosperidade; a poda da árvore na 

rua Eldorado, 552, bairro Prosperidade; a poda da árvore na rua Rafael Sampaio 

Vidal, 63, bairro Barcelona; a poda da árvore na rua Rafael Sampaio Vidal, 

141, bairro Barcelona; a poda da árvore na rua dos Diamantes, oposto ao n° 54, 

bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico na avenida Goiás, 2325, bairro 

Barcelona; a repintura da faixa de travessia de pedestres na rua dos Mármores, 

222, bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico na avenida Goiás, 2227, 

bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na avenida Goiás, oposto ao n° 

2324, bairro Barcelona; a repintura da faixa de travessia de pedestres na 

alameda São Caetano, esquina com a rua São Paulo, bairro Santa Paula; a poda 

da copa da árvore na rua São Paulo, 2492, bairro Santa Paula; a poda da copa 

da árvore na rua São Paulo, 2484, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore 

na rua São Paulo, 2454, bairro Santa Paula; e a repintura da faixa de travessia 

de pedestres na rua Havaí, esquina com a rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8768/17 a 

8777/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto 

da rampa de acesso para cadeirantes no passeio público na rua Rafael Correa 
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Sampaio, esquina com a rua Rio Grande do Sul, bairro Santo Antônio; a poda 

da copa da árvore na rua Tenente Antônio João, 123, bairro Cerâmica; a poda 

da copa da árvore na rua Rio de Janeiro, 188, bairro Oswaldo Cruz; a poda da 

copa da árvore na rua Ivaí, 716, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore 

na rua Ivaí, 758, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Arlindo 

Marchetti, 209, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Arlindo 

Marchetti, 315, bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares 

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

atendendo os prazos da legislação vigente na rua Arlindo Marchetti, 363, bairro 

Santa Maria; a repintura da faixa de pedestres na avenida Goiás, saída do 

estacionamento de veículos do Corpo de Bombeiros, bairro Barcelona; e a 

repintura da faixa de pedestre na rua Rio de Janeiro, com rua Oswaldo Cruz, 

bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8779/17 a 

8796/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da 

copa árvore na rua João Pessoa, esquina com rua Amazonas, Centro; a 

remarcação da faixa do meio fio na avenida Guido Aliberti, 3233, Jardim São 

Caetano; o nivelamento asfáltico no leito carroçável na rua Washington Luís, 

esquina com a rua Humberto de Campos, bairro São José; a retirada de lixo e 

entulho no córrego que corta a avenida Antônio da Fonseca Martins, entre o nº 

180 e o nº 400, bairro São José; a poda da copa da árvore na rua Arlindo 

Marchetti, 475, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua José 

Olanda, 29, bairro Boa Vista; 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 Ulisses Tornincasa, 61, bairro São José; a 

poda da copa da árvore na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a retirar o entulho do 

passeio público na rua Tomé de Souza, oposto ao nº 930, Jardim São Caetano; 

o fechamento do buraco no leito carroçável na rua Machado de Assis, esquina 

com a rua São Jorge, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua 

Major Carlos Del Prete, 170, Centro; a poda da copa da árvore na rua Paraíba, 

119, Centro; a poda da copa da árvore na rua Paraíba, 284, Centro; a poda da 

copa da árvore na rua Espírito Santo, 844, bairro Cerâmica; que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno, 

atendendo os prazos da legislação vigente na rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, 322, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua 

Espírito Santo, 815, bairro Cerâmica; o fechamento do buraco no leito 

carroçável na rua Floriano Peixoto, 112, bairro Santa Paula; e o fechamento do 

buraco no leito carroçável na rua Piauí, 73, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 8798/17 a 8817/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: 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 Ângelo Aparecido Radim, 192, bairro São 

José; a poda da copa da árvore na rua Thome Teixeira Vilela, 102, bairro São 

José; a poda da copa da árvore na rua Duvilio José Quaglia, oposto ao nº 350, 

bairro São José; o nivelamento asfáltico no leito carroçável na rua Serafim 

Carlos, 400, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Porto Calvo, 

58, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da faixa de travessia de pedestres na rua 

Serafim Carlos, 216, bairro Oswaldo Cruz; o nivelamento asfáltico no leito 

carroçável na avenida Paraíso, 14, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da 

árvore na rua Duvilio José Quaglia, 43, bairro São José; junto à vigilância 

sanitária que realize fiscalização preventiva para controle de proliferação de 

larvas do Aedes aegypty no Espaço Verde Chico Mendes na avenida Fernando 

Simonsen, 566, bairro São José; o fechamento do buraco no leito carroçável na 

rua João Almendra, esquina com a rua Padre Mororo, bairro São José; a poda 

da copa da árvore na rua João Almendra, 173, bairro São José; a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários 

no passeio público atendendo os prazos da legislação vigente na rua João 

Almendra, esquina com a rua Humberto de Campos, bairro São José; o 

fechamento do buraco no leito carroçável na estrada das Lágrimas, 461, Jardim 

São Caetano; a repintura da sinalização horizontal indicativa de hidrante na rua 

Matilde, oposto ao nº 55, Jardim São Caetano; a poda da copa da árvore na 

avenida Jardim Zoológico, 132, Jardim São Caetano; a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio 

público atendendo o prazo da legislação vigente na avenida Papa João XXIII, 

420, Jardim São Caetano; a repintura da faixa de travessia de pedestres na rua 

Gonçalves Dias, esquina com a rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; a 

poda da copa da árvore na rua Rafael Correa Sampaio, 1166, bairro Santo 

Antônio; a poda da copa da árvore na rua Rafael Correa Sampaio, 1275, bairro 

Santa Paula; e a poda da copa da árvore na rua Rafael Correa Sampaio, 1234, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8820/17 a 8836/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio 

público, atendendo os prazos da legislação vigente na alameda Conde de Porto 

Alegre, 454, bairro Santa Maria; a fiscalização de obras particulares notifique 

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

os prazos da legislação vigente na alameda Conde de Porto Alegre, 490, bairro 

Santa Maria; os reparos necessários no passeio público na alameda Conde de 
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Porto Alegre, oposto ao nº 581, parque Cidade das Crianças, bairro Santa 

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

reparos necessários no passeio público, atendendo os prazos da legislação 

vigente na alameda Conde de Porto Alegre, oposto ao nº 431, bairro Santa 

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

reparos necessários no passeio público, atendendo os prazos da legislação 

vigente na rua Ribeirão Preto, 54, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore 

na alameda Conde de Porto Alegre, oposto ao nº 381, bairro Santa Maria; a 

poda da copa da árvore na rua Paraná, oposto ao nº 117, bairro Olímpico; a 

poda da copa da árvore na alameda São Caetano, 267, 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 

Rafael Correa Sampaio, 1446, bairro Santa Paula; a repintura da sinalização 

horizontal indicativa de pare na rua Rafael Correa Sampaio, esquina com a rua 

Martim Francisco, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Rafael 

Correa Sampaio, esquina com a rua Tiradentes, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto 

da calçada na rua Espírito Santo, 239, bairro Santo Antônio; a poda da copa da 

árvore na rua Goitacazes, com rua Niterói, Centro; a poda da copa da árvore na 

rua Niterói, com rua Goitacazes, Centro; o conserto do asfalto na alameda 

Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na alameda 

São Caetano, bairro Santa Paula; e a limpeza do jardim na calçada na rua Rio 

Grande do Sul, oposto ao número 267. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

8840/17 a 8874/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto 

da rampa de cadeirante avenida Goiás, com rua Rio Grande do Sul, Centro; a 

coleta dos galhos oriundos da poda de árvore realizada na rua Rafael Correa 

Sampaio, esquina com a rua General Osório, bairro Santo Antônio; a poda da 

copa da árvore na rua Pedro José Lorenzini, 30, Centro; a repintura da faixa 

amarela contínua na rua Gonçalves Dias, trecho entre a rua Casemiro de Abreu 

e a rua Castro Alves, bairro Cerâmica; a repintura da faixa amarela contínua na 

avenida Senador Roberto Simonsen, esquina com a rua Constituição, bairro 

Cerâmica; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar a limpeza do terreno na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

ao lado do nº 475, bairro Cerâmica; a realizar os reparos necessários no passeio 

público na rua Pelegrino Bernardo, 958, clube Santa Maria, bairro Olímpico; a 

poda da copa da árvore na alameda Conde de Porto Alegre, oposto ao nº 777, 

bairro Santa Maria; a realizar os reparos necessários no passeio público na 

praça Faria Lima, bairro Santa Maria; a poda da raíz da árvore na avenida 
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Presidente Kennedy, oposto ao nº 2400, bairro Santa Paula; a realizar os reparos 

necessários no passeio público na avenida Presidente Kennedy, oposto ao nº 

2400, teatro Paulo Machado de Carvalho, bairro Santa Paula; o realinhamento 

da placa de sinalização na rua Ivaí, 30, bairro Santa Maria; a poda da copa da 

árvore na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 43, bairro Olímpico; a poda da copa da 

árvore na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 47, bairro Olímpico; a repintura dos 

muros do clube Santa Maria na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa 

Maria; a repintura da faixa amarela contínua na rua Espírito Santo, esquina com 

a rua Constituição, bairro Cerâmica; a repintura da faixa amarela contínua na 

rua Constituição, esquina com a rua Tupi, bairro Cerâmica; a repintura da faixa 

amarela na rua Rio Grande do Sul, 438, Centro; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio 

público, atendendo os prazos da legislação vigente na rua dos Mármores, 

oposto ao nº 35, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, oposto ao nº 1358, bairro Santa Maria; a poda da 

copa da árvore na rua Pelegrino Bernardo, 1084, bairro Olímpico; a poda da 

copa da árvore na rua Pelegrino Bernardo, 1054, bairro Olímpico; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo os prazos da legislação vigente na 

rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, oposto ao nº 150, bairro 

Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo os prazos da 

legislação vigente na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, oposto 

ao nº 102, bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique 

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

os prazos da legislação vigente na rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, 24, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Biguá, 104, 

bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a retirar o entulho do passeio público, atendendo os prazos da 

legislação vigente na rua dos Mármores, esquina com a rua da Fortuna, bairro 

Prosperidade; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo os prazos da 

legislação vigente na rua dos Diamantes, esquina com a rua Níquel, bairro 

Prosperidade; o fechamento do buraco no leito carroçável na rua Amazonas, 

2060, bairro Oswaldo Cruz; o fechamento do buraco no leito carroçável na rua 

das Pérolas, esquina com a rua Eldorado, bairro Prosperidade; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo os prazos da legislação vigente na 

rua Eldorado, 480, bairro Prosperidade; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, 
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atendendo os prazos da legislação vigente na rua Aparecida, 283, bairro Boa 

Vista; a poda da copa da árvore na rua Madeira, 761, bairro Santa Maria; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo os prazos da legislação vigente na 

rua Madeira, 761, bairro Santa Maria; e que a fiscalização de obras particulares 

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

atendendo os prazos da legislação vigente na rua Aparecida, 462, bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8876/17 a 8878/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da árvore na rua 

Pindorama, 146, bairro Olímpico; a poda da copa de árvore na avenida Tietê, 

314, bairro Nova Gerty; e a poda da copa da árvore na rua Tiradentes, 417, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 8881/17 a 8891/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: buraco no leito 

carroçável na travessa Rio Grande do Norte, em frente ao número 34, bairro 

Nova Gerty; a repintura da sinalização horizontal indicativa de pare na rua Dr. 

Gastão Vidigal, 7, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua São Bento, 

40, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Ângelo Aladino Grecchi, 

esquina com a rua Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico; a poda da copa da 

árvore na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 47, bairro Olímpico; a poda da copa da 

árvore rua Gonçalves Dias, esquina com rua Engenheiro Rebouças, bairro 

Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 489, 

bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 

883, bairro Olímpico; o fechamento do buraco no leito carroçável na rua Piauí, 

458, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na avenida Goiás, 1111, 

em frente à fundação pró memória; e a poda da copa da árvore na rua José 

Benedetti, 731, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

8896/17 a 8944/17. 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 orgânicos, em toda a extensão da avenida Guido Aliberti, 

bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua João Migliatti, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua Ministro Morvan Dias de Figueiredo, 

bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica; a realização 
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de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Major Carlos Del Prete, 

bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua São Jorge, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando 

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

toda a extensão da avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Cerâmica; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

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

Tupi, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a colocação 

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

extensão da rua Teresina, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua Gonçalves Dias, bairro Cerâmica; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

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

Espírito Santo, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a 

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

toda a extensão da rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; a realização de 

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

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua José Benedetti, bairro 

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

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

São Paulo, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a 

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

toda a extensão da rua Engenheiro Cajado de Lemos, bairro Cerâmica; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

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

Mato Grosso, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a 

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

toda a extensão da rua Constituição, bairro Cerâmica; a realização de estudos e 

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

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua João Morselli, bairro Cerâmica; 

a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

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

Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas 

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

orgânicos, em toda a extensão da travessa João Juarez, bairro Cerâmica; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 
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Rio de Janeiro, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a 

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

toda a extensão da rua Clóvis Bevilácqua, bairro Cerâmica; a realização de 

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

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Nestor Moreira, bairro 

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

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

Antônio de Andrade, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas 

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

orgânicos, em toda a extensão da avenida Fernando Simonsen, bairro 

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

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

Santa Adele, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a 

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

toda a extensão da avenida Nelson Braido, bairro Cerâmica; a realização de 

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

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Anhanguera, bairro 

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

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

Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando 

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

toda a extensão da rua Curupaiti, bairro Cerâmica; a realização de estudos e 

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

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Monteiro Lobato, bairro 

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

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

Fagundes Varella, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando 

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

toda a extensão da rua Helena Mussumecci, bairro Cerâmica; a realização de 

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

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Padre Marcondes, 

bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua Havaí, bairro Cerâmica; a realização de 

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

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Engenheiro Rebouças, 

bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 
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da rua Castro Alves, bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua Amazonas, bairro Cerâmica; a realização 

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

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Pedro Corniate, bairro 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua Josué Fiorotti, bairro Cerâmica; a 

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

toda a extensão da rua Fernando Piva, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras 

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

dos Expedicionários, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Dr. Afrânio 

Peixoto, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Maria Teixeira Mourão 

Maresti, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua das Mangueiras, bairro 

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

orgânicos, em toda a extensão da rua José Santi, bairro Cerâmica; a implantação 

de patrulha da Guarda Civil Municipal com bicicletas elétricas; e a colocação 

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

extensão da rua bartolomeu ferrero, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 8945/17 a 9005/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo os prazos da 

legislação vigente na rua Nossa Senhora de Fátima, 63, bairro Santa Paula; a 

poda da copa da árvore na rua Vieira de Carvalho, 169, bairro Nova Gerty; a 

remoção do veículo abandonado na avenida Lions Club, 86, bairro Nova Gerty; 

a poda da copa da árvore na rua Frieda, 163, bairro Nova Gerty; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo os prazos da legislação vigente na 

travessa Panati, esquina com a rua Pindorama, bairro Olímpico; a poda da copa 

da árvore na rua Pindorama, 146, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na 

rua Ângelo Aladino Grecchi, 109, bairro Olímpico; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio 

público, atendendo os prazos da legislação vigente na travessa Radium, 112, 

bairro Olímpico; a poda do jardim na rua Amadeu Vezzaro, muro do Tênis 

Clube de São Caetano do Sul, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua 

São Bento, 52, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Taipas, 952, 

bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Taipas, 1100, bairro Santa 
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Maria; a poda da copa da árvore na alameda Cassaquera, oposto ao nº 1200, 

bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na alameda São Caetano, 1782, 

bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na alameda São Caetano, 2112, 

bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na alameda São Caetano, 2132, 

bairro Santa Maria; a repintura da sinalização horizontal indicativa de pare na 

rua Xingú, 97, bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares 

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

atendendo os prazos da legislação vigente na alameda João Galego, ao lado do 

nº 1002, bairro Santa Maria; a realizar os reparos necessários no passeio público 

na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, oposto ao nº 231 - praça, 

bairro Santa Maria; a repintura da faixa amarela contínua em frente a EMEI 

Marilene de Oliveira Larocca na rua General Artur da Costa e Silva, bairro 

Santa Maria; a poda da copa da árvore na alameda João Galego, 451, bairro 

Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo os prazos da 

legislação vigente na rua Guaporé, 484, bairro Santa Maria; que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários 

no passeio público, atendendo os prazos da legislação vigente na rua Guaporé, 

453, bairro Santa Maria; a remoção do veículo abandonado na rua Guaporé, 

412, bairro Santa Maria; a repintura da faixa de travessia de pedestres na rua 

Ivaí, 134, bairro Santa Maria; a implantação de rampa de acesso de cadeirantes 

no passeio público na rua Ivaí, esquina com a rua Silvia, bairro Santa Maria; os 

reparos necessários no passeio público na rua Pelegrino Bernardo, oposto ao nº 

770, clube Santa Maria, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua 

Conceição, 321, bairro Santo Antônio; a remoção da árvore na rua Ceará, 

oposto ao nº 464, bairro Fundação; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Ceará, ao lado do 

nº 464, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Bom Pastor, 982, 

bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Bom Pastor, 936, bairro 

Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Bom Pastor, 701, bairro 

Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Bom Pastor, 704, bairro 

Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Paschoale Cavana, 10, bairro 

Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização horizontal indicativa de pare na rua 

Antônio Martorelli, 70, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua 

Paschoale Cavana, 261, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua 

Silvia, 1564, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da faixa amarela na rua Silvia, 

1527, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Paschoale Cavana, 

235, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Oswaldo Cruz, 

2137, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Sebastião Gomes 

de Lima, oposto ao 220, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua 
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Gurupi, esquina com a rua Capivari, bairro Nova Gerty; a poda da copa da 

árvore na rua Erna, esquina com a rua Rosa, bairro Nova Gerty; a poda da copa 

da árvore na rua Maranhão, oposto ao nº 1526, bairro Santa Paula; a poda da 

copa da árvore na rua Pan, 65, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio 

público, atendendo os prazos da legislação vigente na rua Sebastião Gomes de 

Lima, oposto ao nº 220, bairro Nova Gerty; a limpeza do ponto de ônibus na 

rua Major Carlos Del Prete, oposto ao número 247, Centro; a poda da copa da 

árvore na rua Tupi, 354, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua 

Constituição, 86, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua 

Constituição, esquina com rua Tupi, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore 

na rua Alagoas, esquina com rua Major Carlos Del Prete, Centro; a poda da 

copa da árvore na rua Giuseppe Carnevalli, 172, bairro Boa Vista; a poda da 

copa da árvore na rua João Ramalho, esquina com a rua Santo André, bairro 

Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua Santo André, 50, bairro Boa Vista; 

o fechamento do buraco no leito carroçável na rua Frederico José Furlanetto, 

112, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore rua Frederico José Furlanetto, 

esquina com a rua Vanda, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua 

Arlindo Marchetti, 1018, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua 

Arlindo Marchetti, esquina com a rua Padre Anchieta, bairro Boa Vista; a poda 

da copa da árvore na avenida Tietê, 352, bairro Nova Gerty; e a poda da copa 

da árvore na rua Vieira de Carvalho, 55, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 9030/17 a 9038/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a elaboração de um código de obras municipal, haja visto 

que até a presente data o município adota o Código Sanitário Estadual (decreto 

estadual nº 12.342 de 27/09/78) juntamente com o Código de Obras Arthur 

Saboya, sendo este um código já utilizado pela prefeitura de São Paulo; a 

repintura da sinalização horizontal indicativa de pare na rua Deputado Emílio 

Carlos, esquina com a rua Pedro Alexandre, bairro Fundação; a remoção do 

veículo abandonado na rua João Domingos Perrella, oposto ao muro lateral da 

EMEI João Barile, bairro Fundação; o conserto do passeio público na rua 

Maximiliano Lorenzini, 122, bairro Fundação; a poda da copa árvore na rua 

Perrella, 77, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Baraldi, 719, 

Centro; a poda da árvore na avenida Prosperidade, 585, bairro Prosperidade; a 

implantação de rampa de acesso para cadeirantes no passeio público na avenida 

Fernando Simonsen, 566, bairro São José; e a repintura da faixa de travessia de 

pedestres na rua Bom Pastor, 390, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 9039/17 a 9068/17. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: o recapeamento da rua Maria Campos, bairro São José; o 

recapeamento da travessa Radium, bairro Olímpico; o recapeamento da rua 

Otávio Mangabeira, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua Paulista, 

bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua Dr. Gastão Vidigal, bairro 

Olímpico; o recapeamento da rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; 

o recapeamento da rua José Lopes, bairro São José; o recapeamento da rua 

Marechal Cândido Rondon, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua 

Bartira, bairro São José; o recapeamento da rua Adonel de Souza Maciel, bairro 

São José; o recapeamento da rua Ângelo Aparecido Radim, bairro São José; o 

recapeamento da rua Serafim Carlos, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da 

rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro São José; o recapeamento da rua Dr. 

Manoel de Abreu, bairro Olímpico; o recapeamento da rua Antônio Caparroz 

Canovas, bairro Olímpico; o recapeamento da rua Dr. Dante Glaucus Deleo, 

bairro Olímpico; a realização de estudos visando o recapeamento da rua Idalino 

Moretti, bairro Olímpico; o recapeamento da rua José Mariano Garcia Júnior, 

bairro Olímpico; o recapeamento da rua Professor Professor Antônio de 

Queirós Filho, bairro Olímpico; o recapeamento da rua Filismina Horta Mello, 

bairro Olímpico; o recapeamento da rua Sabino Leandrini, bairro Olímpico; o 

recapeamento da travessa Manoel Cardoso, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento da rua Theobaldo Zanini, bairro Olímpico; o recapeamento da 

rua Arthur Garbelotto, bairro Olímpico; a reforma do prédio do Corpo de 

Bombeiros na avenida Goiás, 2101, bairro Santa Paula; a reforma e 

readequação do Centro Policlinico Gentil Rston, avenida Tietê, 301, bairro 

Nova Gerty; a reforma e revitalização da UBS Angelo Antenor Zambon. rua 

Vanda, 11, bairro Boa Vista; o recapeamento da rua Pedro Álvares Cabral, 

bairro Olímpico; o recapeamento da rua Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico; 

e o recapeamento da rua Antônio Marino Morelatto, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 9071/17 a 9077/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

versando sobre dar a denominação "Darci Rossi", ao monumento em 

homenagem à musica sertaneja, localizado na avenida Presidente Kennedy, 

altura do número 3700, bairro Santa Paula; a reforma e pintura de rampa de 

acessibilidade aos portadores de deficiências físicas na avenida Goiás, altura 

do número 600, bairro Santo Antônio; a reforma e pintura de rampa de 

acessibilidade aos portadores de deficiências físicas na rua Maranhão, 936, 

bairro Santa Paula; a reforma e pintura de rampa de acessibilidade aos 

portadores de deficiências físicas na avenida Goiás, esquina com a rua 

Amazonas, bairro Santo Antônio; a reforma do passeio público na avenida 

Goiás, 1040, bairro Santo Antônio; plantar duas se possível Ypê ou Resedá na 
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rua Ingá, 363, bairro Oswaldo Cruz; e plantar duas árvores se possível Ypê ou 

Resedá na rua Ingá, 355, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 9078/17 e 9079/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

divulgação dos direitos das pessoas portadoras do câncer e outras providências; 

e restaurar as calçadas e pavimentação asfáltica, localizadas na rua Santa 

Catarina, Baraldi e estação São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 9082/17 a 9092/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o recapeamento da rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São 

José; o recapeamento da rua Waldemar Fantinatti, bairro Olímpico; o 

recapeamento da rua Ângelo Aladino Grecchi, bairro Olímpico; o 

recapeamento da rua do Rosário, bairro Olímpico; o recapeamento da rua São 

Pedro, bairro Olímpico; o recapeamento da rua Rio Negro, bairro Oswaldo 

Cruz; o recapeamento da rua Giovani de Nardi, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento da rua Silvia, bairro Nova Gerty; o recapeamento da rua Pedro 

de Toledo, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua Lisboa, bairro 

Oswaldo Cruz; e o recapeamento da rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 9093/17 a 9111/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que a fiscalização de obras particulares notifique 

o proprietário a realizar a limpeza do terreno, atendendo os prazos da legislação 

vigente na avenida Dr. Augusto de Toledo, 1620, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo os prazos da legislação vigente na 

rua Guaporé, 169, bairro Santa Maria; a instalação de sinalização vertical 

indicativa de devagar na rua Silvia, 1743, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa 

da árvore na rua Fernão Dias, esquina com a rua Bras Cubas, Jardim São 

Caetano; a poda da copa da árvore na rua Rio de Janeiro, 464, bairro Oswaldo 

Cruz; a poda da copa da árvore na rua Ivaí, 617, bairro Santa Maria; a poda da 

copa da árvore na rua Tiradentes, oposto ao nº 310, bairro Santa Paula; a poda 

da copa da árvore na rua Rafael Correa Sampaio, esquina com a rua Tiradentes, 

bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Tiradentes, oposto ao nº 

270, bairro Santa Paula; o corte da grama do canteiro central na avenida Goiás, 

1656, bairro Santa Paula; a repintura da sinalização horizontal indicativa de 

escola na rua Martim Francisco, 432, bairro Santa Paula; a poda da copa da 

árvore na rua Castro Alves, 920, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na 

rua Oswaldo Cruz, esquina com a rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz; a poda 

da copa da árvore na rua Oswaldo Cruz, 1923, bairro Santa Paula; a poda da 
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copa da árvore na rua Oswaldo Cruz, 1997, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo os prazos da legislação vigente na 

rua Oswaldo Cruz, 1997, bairro Oswaldo Cruz; a poda da árvore na rua João 

Ramalho, 128, bairro Boa Vista; que a fiscalização de obras particulares 

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

atendendo os prazos da legislação vigente na rua Oswaldo Cruz, 2063, bairro 

Santa Paula; e que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo os prazos da 

legislação vigente na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, oposto 

ao nº 231, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 9113/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a poda da copa da árvore na rua Espírito Santo, 197, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 9115/17 a 9121/17. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos sobre a possibilidade de refazer a pintura 

de faixa de solo com os dizeres, "Carga e Descarga" na rua Baraldi, 825, 

Centro; a elaboração de estudos visando revitalizar as estruturas ambulatoriais 

do CAPS Jordano Pedro Segundo Vincenzi, Centro de Atenção Psicossocial, 

situado na avenida Senador Roberto Simonsen, 502, bairro Santo Antônio; a 

instalação de lixeiras mais resistentes em toda a extensão das ruas da cidade; 

instalar de "Rampa de Acesso" à deficientes físicos e cadeirantes, na passagem 

de nível da Galeria Zambrana, sentido Centro-Bairro; estudos com o objetivo 

de criar convênio com a Polícia Militar do estado de São Paulo para instalar 

academia da Polícia Militar aqui em nosso município; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na praça das Andorinhas localizada no 

bairro Santa Maria; e realizar estudos visando imediatas providências na 

questão da revitalização e manutenção geral do clube ABREV. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 9122/17. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando para que a Professora Heley de Abreu 

seja homenageada, tendo seu nome dado a uma escola municipal de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 9123/17 a 9125/17. 

Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico da rua rua 

Natale Furlan, bairro Barcelona; a revitalização e manutenção do parque na 

EMEF escola municipal de ensino fundamental 28 de Julho, na rua Oriente, 

501, bairro Barcelona; e o recapeamento asfáltico na rua Conceição, 360, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 9126/17 a 9130/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para 
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viabilizar que o trânsito se organize e flua de forma mais rápida e organizada 

na confluência da rua Silvia com a avenida Presidente Kennedy, bairro Santa 

Paula; estudos para a possibilidade de realizar demarcação de solo para 

estacionamento de motocicletas na rua Amazonas entre a avenida Goiás e a rua 

Pará; estudos criteriosos para aumento do número de vagas para motocicletas 

no município de São Caetano do Sul; a remoção do veículo estacionado em 

frente a rua Henrique Dias, 29, bairro Fundação; e a reiteração do pedido de 

instalação de semáforo com radar eletrônico de velocidade no trecho 

compreendido entre a rua Solimões com a alameda São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 9131/17 a 9135/17. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos objetivando a retirada de uma árvore na rua Winston 

Churchill, atrás da FATEC, Jardim São Caetano; estudos visando a 

possibilidade de remoção de uma árvore na rua Conselheiro Lafayette, 

CECAPE, bairro Barcelona; estudos visando a remoção de uma árvore na rua 

Henrique Dias, 104, bairro Fundação; estudos objetivando o plantio de uma 

árvore na rua Julieta Soares, 22, bairro Olímpico; e estudos e tratativas 

objetivando em um próximo contrato a isenção total de pagamento, em toda e 

qualquer vaga de estacionamento rotativo de São Caetano do Sul à idosos com 

cadastro prévio e cartão, bem como a ampliação da quantidade de vagas de uso 

exclusivo já existentes, na forma já indicada anteriormente. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 9136/17 a 9139/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de um redutor de velocidade - lombada, na 

avenida Paranapanema, próximo ao cruzamento com a rua dos Meninos , bairro 

Nova Gerty; a instalação de placa de sinalização que indique "Atenção: Cruze 

Com Cuidado", na rua dos Meninos, confluência com avenida Paranapanema, 

bairro Nova Gerty; a repintura da demarcação de solo do aviso que indica 

"Devagar Área Escolar", na rua Martim francisco, altura do número 153, bairro 

Santa Paula; e o recapeamento asfáltico na rua Bertolino da Cunha, altura do 

número 365, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

9140/17 a 9158/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação de 

uma rampa de acesso para deficientes na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 46, 

bairro São José; a revitalização da praça Nipo-Brasileira, localizada na rua 1º 

de Maio, bairro São José; revitalização das pinturas das faixas de pedestres em 

todo o São José; a limpeza e manutenção constante das bocas de lobo no São 

José; a limpeza e manutenção constante das bocas de lobo no bairro 

Prosperidade; a limpeza e manutenção constante das bocas de lobo no bairro 

Fundação; revitalizar a pintura das guias no bairro Barcelona; revitalizar a 
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pintura das guias centro; revitalizar a pintura das guias no bairro Boa Vista; 

revitalizar a pintura das guias no bairro Santo Antônio; revitalizar a pintura das 

guias no bairro Prosperidade; revitalizar a pintura das guias no bairro Santa 

Paula; determinar à AES Eletropaulo para que seja realizada uma vistoria e 

reparos, quando necessário, na iluminação em todos os bairros do município de 

São Caetano do Sul; o recapeamento do asfalto na rua João Almendra, 118, 

bairro São José; o recapeamento do asfalto na rua Washington Luís, bairro São 

José; o recapeamento do asfalto na rua Barão de Mauá, bairro São José; o 

recapeamento do asfalto na travessa Ana Maria, bairro São José; revitalizar a 

pintura das guias no bairro Cerâmica; e revitalizar a pintura das guias no bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 9160/17 a 9177/17. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: revitalizar a pintura das 

guias no bairro Jardim São Caetano; revitalizar a pintura das guias no bairro 

Mauá; revitalizar a pintura das guias no bairro Nova Gerty; revitalizar a pintura 

das guias no bairro Olímpico; revitalizar a pintura das guias no bairro Oswaldo 

Cruz; revitalizar a pintura das guias no bairro São José; revitalizar a pintura das 

guias no bairro Santa Maria; para a revitalização das pinturas em todas as 

rampas para deficientes no bairro São José; para o reparo de toda a calçada da 

EMEF Luiz Olinto Tortorello, localizada na rua Arnaldo Sante Locoselle, 157, 

bairro Cerâmica; para que seja revitalizado todo o muro e recolocada a cerca 

elétrica que fica no Cemitério da Saudade, na rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, 880, bairro Cerâmica; para uma vistoria e poda das árvores, 

quando necessário, por todos os bairros do município de São Caetano do Sul; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades do 

Park Shopping São Caetano, localizado na alameda Terracota, 545, bairro 

Cerâmica; para que seja feita uma vistoria e reparação conforme necessidade 

de todas as pinturas das faixas de pedestres em todos os bairros do município 

de São Caetano do Sul; para a limpeza constante na rua Padre Manoel da 

Nóbrega, bairro São José; para o recapeamento do asfalto na rua Teodoro 

Sampaio, 43, bairro Cerâmica; para o recapeamento do asfalto na rua Padre 

Manoel da Nóbrega, bairro São José; para a revitalização da praça ao redor da 

estação municipal de bombeamento contra enchentes, localizada na rua 

Presidente Nereu Ramos, 27, bairro São José; e para revitalizar a pintura das 

guias no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 8367/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações pela realização da Festa de 

Confraternização em comemoração dos 36 anos da Associação Esportiva 

Gordos & Magros no dia 26 de novembro. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 8368/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento 

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

Municipal de Segurança, Dra. Elaine Biasoli, ao Comandante Geral da Guarda 

Civil Municipal Lourival dos Santos Silva, ao Comandante do Canil da Guarda 

Civil Municipal Douglas Bispo da Silva e aos demais guardas municipais da 

Inspetoria Canil pela realização do 'Curso de Formação Cinológica e 

Cinotécnico', desejando que tenham sempre sucesso no desempenho dessa 

importante missão. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

8435/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8450/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

rondas ostensivas em toda extensão da rua São Sebastião, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8451/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos Monges Beneditinos, em especial 

àqueles que ergueram onde está hoje a Matriz Velha de São Caetano, uma 

capela dedicada a São Caetano Di Thiene, o Santo Padroeiro do Pão e do 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8479/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Capivari, praça Lucindo 

Cândido, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 8480/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

redondezas da praça Nipo-Brasileira na avenida Nelson Braido. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8487/17. Sueli Aparecida 

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

Anais de Voto de Congratulações para a Associação de Patrulheiros Mirins de 

São Caetano do Sul - Oscar Klein pela eleição de sua nova diretoria executiva 

para a Gestão 2018/2020. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 8489/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente com 
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policiamento a pé, tendo em vista o período natalino, nas imediações dos 

comércios do bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 8497/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

policiamento a pé, tendo em vista o período natalino, nas imediações dos 

comércios do centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

8498/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente com 

policiamento a pé, tendo em vista o período natalino, nas imediações dos 

comércios do bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 8499/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

policiamento a pé, tendo em vista o período natalino, nas imediações dos 

comércios do bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 8500/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

policiamento a pé, tendo em vista o período natalino, nas imediações dos 

comércios do bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 8525/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

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

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

8526/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8527/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8533/17. 

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

de Voto de Congratulações para a comissão de eventos da Câmara Municipal 

de São Caetano do Sul, pela realização da Sessão Solene em comemoração ao 

Dia da Bíblia, ocorrida no dia 07 de dezembro. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 8541/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações em comemoração alusiva ao "Dia da Justiça", celebrado em 8 

de dezembro, ao Diretor e Juiz Titular da 5ª Vara Cível do Fórum da Comarca 

de São Caetano do Sul, o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Dagoberto 

Jeronimo do Nascimento, e à Supervisora de Serviço de Administração Geral, 

Senhora Ana Paula de Beraldino Lantin, bem como a todos os operadores do 

direito e serventuários pela excelência dos trabalhos prestados. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8546/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Rio Grande da Serra, em 

toda extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 8547/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Constantino de Moura Batista, em toda extensão, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8548/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua João 

Batista Negro, em toda extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8549/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Desireè Malateaux, em toda extensão, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8550/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua João 

D'Agostini, em toda extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8551/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Ana Maria Martorelli, em toda extensão, 

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

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

8552/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

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

Processo nº. 8553/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Diadema, em toda extensão, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8554/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Mauá, em toda extensão, 

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

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

8555/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas em 

toda extensão da rua Cincinato Braga, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8556/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua das Preces, em toda sua 

extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 8557/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

rua João Rela, em toda extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8558/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Teresina, em toda extensão, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8559/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Havaí, 

em toda extensão, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8560/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas, em toda extensão da alameda dos Resedas, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8561/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda dos 

Ipês, em toda extensão, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 8562/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na alameda dos Jacarandás, em toda extensão, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8563/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda dos 

Mirindibas, em toda extensão, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8564/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na alameda faiança, em toda extensão, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8565/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda 

Caulin, em toda extensão, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8566/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na alameda Porcelana, em toda extensão, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8567/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda 

Terracota, no em torno do Park Shopping São Caetano, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8568/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua João 

Migliatti, em toda extensão, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8569/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Anhanguera, em toda extensão, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8570/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 
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Curupaiti, em toda extensão, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8571/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Antônio de Andrade, em toda extensão, 

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

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

8572/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

rua Tupi, em toda extensão, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8573/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua General Estilac Leal, em toda extensão, 

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

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

8689/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS. visando a retirada da fiação caída na 

rua do Níquel, 50, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8690/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a retirada da fiação caída na avenida Prosperidade, 1180, bairro 

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

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

8691/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a retirada da fiação caída na 

rua Felipe Camarão, final da rua Felipe Camarão, inicio da rua Piratininga, 

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

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

8692/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na 

avenida Senador Roberto Simonsen, 742, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8765/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a retirada da fiação caída na rua Rio Grande do Sul, 

958, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 8766/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 
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envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o alinhamento da 

fiação na rua dos Berilos, 62, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8767/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a retirada da fiação na rua Piratininga, 12, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8778/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Ivaí, 394, bairro 

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

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

8797/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na 

rua Gonçalves Dias, 75, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8818/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Rio Grande do Sul, 242. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8819/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a retirada da fiação caída na rua Rio Grande do Sul, 

com rua Baraldi, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8837/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS. 

visando a retirada de fiação caída na rua Alagoas, 725, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8838/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a retirada de fiação caída na avenida Conde 

Francisco Matarazzo, oposto ao número 500, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8839/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Washington 

Luís,75, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 8875/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 
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ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na 

rua Manoel Augusto Ferreirinha, 1363, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8879/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Eldorado, 518, 

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

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

8880/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na 

rua da Fortuna, 206, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 8892/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na avenida Walter Thomé, 103, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8893/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua 

Xingú, oposto ao muro da APAE, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 8894/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Padre Anchieta, 13, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 8895/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações pelo brilhante evento "scopabits fest" 

realizado no cecap (centro de capacitação dos profissionais) no dia 08 de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9006/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Bom 

Pastor, 1139, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 9007/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando realinhamento dos fios na rua Rio Grande do Sul, 244. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9008/17. Olyntho Sequalini 
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Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a enpresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando realinhamento da fiação na rua Prudente de Moraes, 81, bairro 

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

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

9009/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando realinhamento da fiação na 

rua Ulisses Tornincasa, oposto ao nº 142, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9010/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando realinhamento da fiação na rua Padre Manoel da 

Nóbrega, oposto ao nº 26, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 9011/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando realinhamento da fiação na rua Padre Manoel da Nóbrega, esquina com 

a rua 1º de Maio, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 9012/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando realinhamento da 

fiação na rua Barros, entre o nº 15 e o nº 25, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9013/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando realinhamento da fiação na avenida Bela Vista, 

oposto ao nº 12, esquina com a rua Matilde, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9014/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Pan, 

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

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

nº. 9016/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando realinhamento da fiação na 

rua Rafael Correa Sampaio, 1486, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 9017/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na travessa Regina Oneda, 23, bairro Santa 

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



 

 

rs  40 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9018/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na alameda 

São Caetano, esquina com a rua Piratininga, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9019/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na alameda Conde de 

Porto Alegre, oposto ao nº 363, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 9020/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Guaiamú, 365, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9021/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na alameda 

São Caetano, 2132, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 9022/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua General Artur da Costa e Silva, oposto 

ao nº 48, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 9023/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na rua Silvia, 1492, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 9024/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Pará, 60, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9025/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Vanda, 32, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9026/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua João 

Molinari, 330, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 9027/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 300 anos de 

construção da capela de São Caetano pelos monges beneditinos, no bairro da 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9070/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Centro Comercial e Empresarial São Caetano do Sul, visando a realização de 

estudos para a viabilidade de implantação de sinalizador de entrada e saída de 

veículos com alarme sonoro, sinalização na calçada para deficiente visual e que 

os tachões sejam deslocados mais próximo da saída de veículos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9112/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli e Outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao exmo Senhor Governador do Estado de São Paulo 

Geraldo Alckmin, pela condução à Presidência Nacional do Partido da Social 

Democracia Brasileira - PSDB. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 9114/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

Processo nº. 9159/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

proximidades do Park Shopping São Caetano, localizado na alameda Terracota, 

545, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7824/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício 

a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, visando informações sobre a 

suspensão do processo licitatório para contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de assistência médica, destinado aos servidores de São 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com voto 

favorável do vereador Jander Cavalcanti de Lira”. Processo nº. 7870/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, solicitando informações sobre 

a contratação de professores para cursos de LIBRAS gerido pelo SEDEF. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com voto favorável do 

vereador Jander Cavalcanti de Lira”. Processo nº. 7968/17. Jander 
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Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à secretaria 

competente, visando informações sobre a permissão de uso mediante obrigação 

nº 075/2017 (de um lado a Fundação das Artes e, de outro lado a Senhora Diva 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com voto favorável do 

vereador Jander Cavalcanti de Lira”. Processo nº. 8488/17. Sueli Aparecida 

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

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Damião Faustino 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9015/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Santo Castelli. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em virtude 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: Anacleto 

Campanella Junior, Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, Carlos Humberto 

Seraphim, César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Francisco de 

Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, 

Olyntho Sequalini Voltarelli, Sidnei Bezerra da Silva e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase 

de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. Item I - Processo 

nº 7401/17. Mesa Diretora. 2ª 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. Colocado em 

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

Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica, a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros 

da Câmara. Esclarece, ainda, que a votação será nominal e os Vereadores que 

forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários 

deverão votar “Não”. Colocado em votação, o Primeiro Secretário faz a 

chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 18 (dezoito) votos 

“SIM” e 1 (um) ausente, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se”.  Item 

II - Processo nº 5881/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 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 ‘Semana de Conscientização e 
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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 2º 

Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 8273/17. Mesa Diretora. 1ª 

Discussão e Votação do 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”. 

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

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

em 1º Turno”. Item IV - Processo nº 3494/17. Sidnei Bezerra da Silva. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o 

‘Programa Vigilância Cidadã’ no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento de votação, o Vereador Sidnei 

Bezerra da Silva 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”. Item V - Processo nº 

3682/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Determina a fiscalização sobre 

o uso inadequado de vagas reservadas a pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida e idosos, em estacionamentos públicos e privados e dá outras 

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

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais desejando fazer uso da 

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

com votos contrários dos Vereadores Daniel Fernandes Barbosa, Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes, Ubiratan Ribeiro Figueiredo, Francisco de 

Macedo Bento e Jander Cavalcanti de Lira. “Arquive-se.” Item VI - 

Processo nº 4128/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Proíbe a prática de frisagem de 

pneus em oficinas mecânicas, estabelecimentos de venda de autopeças, 

borracharias e similares no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá 

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

na mesa, pedido de arquivamento efetuado pelo autor do Projeto de Lei, 
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Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em discussão e ninguém 

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

“Aprovado o pedido de arquivamento”. “Arquive-se.” Item VII - Processo 

nº 4129/17. 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 adoção de práticas e 

métodos sustentáveis na execução de obras de construção civil no âmbito do 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. O Sr. Presidente 

comunica ao Plenário que se encontra na mesa, pedido de arquivamento 

efetuado pelo autor do Projeto de Lei, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

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

arquivamento”. “Arquive-se.”. Item VIII - Processo nº 4132/17. Ubiratan 

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

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

“Autoriza a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais 

públicos e privados, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento de votação, o Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo pede Vista do processo por 3 (três) Sessões. Ninguém mais 

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

“Aprovado o pedido de Vista por 3 (três) Sessões”. Item IX - Processo nº 

4271/17. 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 obrigatoriedade da inclusão de cláusula de 

garantia nos editais de licitação para contratação de obras e serviços no 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o Vereador Sidnei Bezerra da Silva 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.” Item X - Processo nº 4347/17. Sidnei Bezerra da Silva. Discussão e 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao 

artigo 121 da Lei nº 5.184, de 7 de maio de 2014, que dispõe sobre a 

consolidação da legislação referente aos programas sociais, de saúde e 

educacionais que integram o Programa Viver Melhor e dá outras providências”. 

Colocado em discussão, o Vereador Sidnei Bezerra da Silva 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.” Item XI - Processo nº 8286/17. Eclerson Pio Mielo. Discussão 
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e Votação Únicas do 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.”. 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 XII - Processo nº 8312/17. 

Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

Excelentíssimo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

Doutor Dimas Eduardo Ramalho, 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para duas Sessões 

Extraordinárias, que acontecerão na próxima quinta-feira, dia 14 (catorze) de 

dezembro, a partir das nove horas, e declara, às dezenove horas e vinte e quatro 

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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