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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS SEIS DIAS DO 

MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e dois 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 40ª Sessão 

Ordinária, da 27ª, 28ª, 29ª e 30ª Sessão Extraordinária e da 14ª Sessão Solene, 

todas referentes a 1ª Sessão Legislativa desta Legislatura, 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. 1261/17. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Sr. 

Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do 

Balanço Financeiro e Patrimonial desta edilidade, bem como, o Balancete das 

Despesas Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da 

Despesa, e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativos aos meses de 

novembro e dezembro de 2017. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.219, de 04/12/17; nº 

11.220, de 08/12/17; nº 11.222, de 12/12/17; nº 11.223, de 13/12/17; nº 

11.224, de 13/12/17; nº 11.225, de 18/12/17; nº 11.227, de 20/12/17; nº 

11.228, de 21/12/17; nº 11.229, de 22/12/17, nº 11.233, de 27/12/17; nº 

11.234, de 27/12/17; nº 11.235, de 27/12/17; nº 11.236, de 29/12/17. 

“Ciente”. Processo nº. 5778/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decretos nº 11.232, de 27/12/17. 

“Ciente”. Processo nº. 5890/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.221, de 11/12/17. “Ciente”. 

Processo nº. 0031/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.226, de 20/12/17. “Ciente”. Processo 

nº. 0032/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.230, de 26/12/17; e nº 11.238, de 

15/01/18. “Ciente”. Processo nº. 0033/18. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.231, de 

27/12/17. “Ciente”. Processo nº. 0047/18. César Rogério Oliva. Projeto de 
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Lei que "revoga, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 5.426, de 01 de junho 

de 2016, que instituiu o estímulo à gestão compartilhada de praças no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0066/18. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto de resolução que "Institui a 'Medalha 

Advogado do Ano', no âmbito da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0089/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre as responsabilidades dos tutores ou 

responsáveis de cães e gatos, 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. 0090/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre o registro e identificação de cães e gatos 

residentes no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 0091/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação em hospitais 

públicos para visitas a pacientes internados no âmbito de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0094/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Estabelece, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, a prioridade especial em atendimento aos idosos maiores de 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0095/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Estabelece que as agências bancárias 

do município de São Caetano do Sul que recusarem atendimento presencial a 

seus clientes com a justificativa de haver atendimento eletrônico dentro da 

agência estão sujeitas às sanções que menciona, e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 0099/18. 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 a 'SEMANA de Combate à Violência no Âmbito Escolar' 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0100/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da 

Lei 5.093, de 28 de agosto de 2012, que proibiu o uso e a venda de cachimbo 

do tipo narguilé, a menores de idade, em âmbito municipal e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0101/18. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a proibição de depósito de qualquer espécie de lixo em 
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área não destinada a depósito ou coleta, 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. 0102/18. Carlos 

Humberto Seraphim. Projeto de Lei que "Institui o crédito de minutos pagos 

e não utilizados nos estacionamentos privados na forma que especifica e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0140/18. Eclerson Pio Mielo. Projeto de resolução 

que "Dispõe sobre a realização de sessão solene comemorativa ao 'Dia do 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0170/18. Ricardo Andrejuk. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e 

fiação aérea, excedentes e sem uso, instalados por concessionárias que operam 

ou utilizam a rede aérea no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0193/18. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a instalação de fraldário para uso de pessoas com deficiência e 

idosas, 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. 0239/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 

4.932, de 27 de setembro de 2010, que instituiu a 'Campanha Permanente de 

Divulgação dos Direitos Humanos' nos próprios municipais e nas unidades 

municipais de ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências'.". “Às 

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

nº. 0240/18. 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, a 'Semana de Prevenção à Endometriose e à Infertilidade' e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0260/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera os artigos 3º e 4º da Lei nº 3.656, 

de 27 de março de 1998, que dispõe sobre a criação do Programa Ecologia e 

Meio Ambiente para os Estudantes do Ensino Fundamental da Cidade de São 

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

Orçamento”. Processo nº. 0305/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão de frases de incentivo à leitura 

nas contas de água e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0313/18. 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 a 

'Semana Municipal do Artista de Rua', e dá outras providências.". “Às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 0314/18. 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 a ‘Semana de Conscientização do Mieloma Múltiplo’, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0315/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de Conscientização ao 

Consumo de Medicamentos Anorexígenos' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 0331/18. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui o programa 

'Adote Uma Lixeira' 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. 0332/18. Mesa Diretora. Projeto de resolução que 

"Regulamenta a realização das Audiências Públicas de que tratam o § 4º do 

artigo 149 e os artigos 158-a, 168-a, 178-a, 189-a e 201-a da Lei orgânica do 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0377/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Proíbe a aplicação de multas 

por infração de trânsito, por avançar ao semáforo com indicação de sinal 

vermelho entre as 22h e 6h, em velocidades iguais ou inferiores a 20 

quilômetros por hora 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. 0420/18. Eduardo Jose Vidoski e Outros. Projeto 

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

de São Caetano do Sul, o 'Dia de Prevenção e Conscientização Sobre a 

Síndrome da Morte Súbita Infantil - SMSI' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 0250/18. Eduardo José Vidoski. Projeto de Decreto Legislativo que 

"concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Carlos Henrique Focesi Sampaio, pelos relevantes serviços prestados 

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

Orçamento”. Processo nº. 0384/18. Edison Roberto Parra. Projeto de 

Decreto Legislativo que "Concede titulo de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao 

Senhor Márcio França, pelos relevantes serviços prestados ao município de 

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

e Orçamento”. Processo nº. 9178/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma base da Guarda 

Civil Municipal, na praça Luiz Tortorello, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 9181/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de árvore na 
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alameda Conde de Porto Alegre, 819, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 9182/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir no município de São 

Caetano do Sul um "Programa de Bolsa Estágio" para possibilitar a criação de 

vários postos de estágio remunerado, para contemplar os moradores de nossa 

cidade, dando prioridade a estudantes carentes de recursos financeiros que 

estejam regularmente matriculados em instituição de ensino localizada no 

município, em especial, na universidade de São Caetano do Sul (USCS). “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 9183/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que institua o Programa 

de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 9187/17. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o pagamento do 

adicional noturno aos  Guardas Civis Municipais durante o exercício de suas 

funções em Atividade Operacional Diferenciada compreendida no período 

entre as 22:00h e as 05:00h. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 9188/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando realizar a pintura de rampa de acesso para cadeirantes na rua João 

Almendra, nº 98, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

9190/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a transformação do Centro de Integração educacional 

Comunitário Benedicto Djalma Castro, o conhecido "Clubinho" do bairro 

Prosperidade, em um centro de integração para a terceira idade - CISE. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0009/18 a 0014/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre o "Projeto Voluntário Mão Amiga", com o objetivo 

de revitalizar as praças, canteiros, bosques e escolas do município de São 

Caetano do Sul; providenciar a repavimentação asfáltica na rua João 

Semenoff, altura do número 97, bairro Mauá; criar a Virada Sustentável no 

âmbito da Administração Municipal, em parques públicos da cidade, além de 

outros eventos focados no meio ambiente; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre criar o convênio denominado Movimento Paulista 

de Segurança no Trânsito; instruir os supermercados e hipermercados a dispor 

de cestos adaptáveis a cadeira de rodas das pessoas com deficiência; e instalar 

banheiros para pessoas com deficiência no parque Chico Mendes. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0015/18. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização do parque na rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, parque Santa Maria/Guaiamú, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0016/18 a 
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0018/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de uma lombofaixa na rua Manoel Coelho, esquina com a rua 

Niterói, Centro; a instalação de uma lombofaixa na rua Baraldi, esquina com 

a rua Santa Catarina, Centro; e a instalação de uma lombada na alameda 

Conde de Porto Alegre, na proximidade das confluências com a rua Solimões 

e com a avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0019/18 e 0020/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

versando sobre a criação do Banco de Materiais de Construção; e o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o parcelamento de multas de 

trânsito na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0021/18 a 0025/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento da rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento da rua Ingá, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua 

Prates, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua Coronel Camisão, bairro 

Oswaldo Cruz; e a transformação do CIEC (Centro de Integração Educacional 

Comunitário) Benedicto Djalma Castro em Centro Integrado de Saúde e 

Educação (CISE) de São Caetano do Sul. rua Garça, bairro Prosperidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0035/18 e 0036/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a demarcação de vaga de deficiente físico na rua Santos 

Dumont, 206, bairro Boa Vista; e a proibição de se estacionar de um dos lados 

da via na rua Washington Luís, próximo ao hospital São Luiz, bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0038/18 e 0039/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas na rua Rafael Correa Sampaio, 960, bairro Santa Paula; e a 

revitalização e reparos no telhado na rua Major Carlos Del Prete, 651, Atende 

Fácil, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0044/18 e 0045/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do Programa de 

Aproveitamento de Terrenos Baldios do município de São Caetano do Sul 

para cultivo de hortaliças; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a criação e o envio, a esta Edilidade, de Projeto de Lei que 

institua o "Programa de Pagamento de Multas de Trânsito", possibilitando a 

quitação por meio de cartão de crédito e ou débito. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 0048/18 a 0050/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: um redutor de velocidade ou semáforo na rua 

Alegre, no cruzamento com a rua Joana Angélica, bairro Santa Paula; um 

semáforo na alameda João Galego cruzamento com a rua Madeira, bairro 

santa maria; e um redutor de velocidade ou semáforo no cruzamento da rua 

Alegre com a rua Votorantim, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0051/18 a 0057/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de rotatórias nos cruzamentos da avenida Goiás com a avenida 

Guido Aliberti, e da avenida Goiás com a avenida Presidente Kennedy, com 

exclusão dos sinais semafóricos de ambos os cruzamentos, com dimensões e 

quantidade de pistas a critério da melhor técnica desenvolvida por esta 

competente Secretaria; a revitalização da praça Faria Lima, em frente a EMEF 

Eda Mantoanelli, altura do numeral 889 da alameda Conde de Porto Alegre; 

a construção de nova pista de skate pública buscando, se necessário, 

patrocínios vindos da iniciativa privada; a melhoria da iluminação pública da 

praça na rua Solimões x alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; 

a reforma da rampa de acesso a cadeirantes na avenida Goiás, 600, bairro 

Santo Antônio; a reforma do passeio público na rua Rio Grande do Sul, 247, 

em frente ao banco santander, Centro; e a instalação de faixas de pedestres 

com elevação nas ruas Dr. Rodrigo Alves e Perrella, bairro Fundação, todas 

no início/fim do viaduto dos Autonomistas (foto anexa), tais quais as já 

instaladas na avenida Presidente Kennedy. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0060/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando firmar parceria público privada com empresas no 

sentido de adaptar os banheiros públicos para pessoas com deficiência e a 

instalação de fraldários. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0061/18. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para 

que o responsável pelo setor de zoonoses, empregue meios de prevenção e 

combate, "dedetização" e "desratização", para eliminação de insetos e 

roedores que surgem dos bueiros e ralos, em todos os bairros da 

municipalidade, a partir do bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0067/18 a 0088/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação de novas ciclovias no bairro Boa Vista, a fim de 

atender a demanda existente de ciclistas e garantir os benefícios que as 

ciclovias trazem para as cidades; a implantação de novas ciclovias no bairro 

Nova Gerty, a fim de atender a demanda existente de ciclistas e garantir os 

benefícios que as ciclovias trazem para as cidades; a implantação de novas 
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ciclovias no bairro Mauá, a fim de atender a demanda existente de ciclistas e 

garantir os benefícios que as ciclovias trazem para as cidades; a implantação 

de novas ciclovias no bairro São José, a fim de atender a demanda existente 

de ciclistas e garantir os benefícios que as ciclovias trazem para as cidades; a 

implantação de novas ciclovias no bairro Cerâmica, a fim de atender a 

demanda existente de ciclistas e garantir os benefícios que as ciclovias trazem 

para as cidades; a implantação de novas ciclovias no bairro Jardim São 

Caetano, a fim de atender a demanda existente de ciclistas e garantir os 

benefícios que as ciclovias trazem para as cidades; a implantação de novas 

ciclovias no bairro Oswaldo Cruz, a fim de atender a demanda existente de 

ciclistas e garantir os benefícios que as ciclovias trazem para as cidades; a 

implantação de novas ciclovias no bairro Barcelona, a fim de atender a 

demanda existente de ciclistas e garantir os benefícios que as ciclovias trazem 

para as cidades; a implantação de novas ciclovias no bairro Olímpico, a fim 

de atender a demanda existente de ciclistas e garantir os benefícios que as 

ciclovias trazem para as cidades; a implantação de novas ciclovias no bairro 

Prosperidade, a fim de atender a demanda existente de ciclistas e garantir os 

benefícios que as ciclovias trazem para as cidades; a implantação de novas 

ciclovias no bairro Fundação, a fim de atender a demanda existente de ciclistas 

e garantir os benefícios que as ciclovias trazem para as cidades; a implantação 

de novas ciclovias no bairro Santa Maria, a fim de atender a demanda existente 

de ciclistas e garantir os benefícios que as ciclovias trazem para as cidades; a 

implantação de novas ciclovias no bairro Santo Antônio, a fim de atender a 

demanda existente de ciclistas e garantir os benefícios que as ciclovias trazem 

para as cidades; a construção de nova e moderna estação rodoviária municipal, 

no Centro, a fim de atender a necessidade e grande demanda existente de 

usuários; à devida reforma do CEPADI - Centro de Prevenção e Assistência 

às Doenças Infecciosas, no bairro Fundação; à devida reforma da Centro 

Policlínico Gentil Rstom, no bairro Nova Gerty; à devida reforma do Centro 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM, no bairro Fundação; à 

devida reforma da Unidade de Saúde Da Criança e do Adolescente Amabili 

Moretto Furlan, no Centro; à devida reforma da unidade de saúde 

oftalmológica Dr. Jaime Tavares, no bairro Santa Paula; à devida reforma da 

Unidade Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Espósito, no bairro Barcelona; à devida 

reforma da Unidade Básica de Saúde Nair Spina Benedicts, no bairro Oswaldo 

Cruz; e à devida reforma da Unidade Básica de Saúde Moacir Gallina, no 

bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0092/18 e 0093/18. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o imediato reexame 

da cobrança da taxa de coleta e destinação do lixo em todas as contas emitidas 
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para os cidadãos de São Caetano do Sul; e o desmembramento da cobrança da 

coleta e destinação do lixo da conta de abastecimento de água e esgoto. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0096/18 a 0098/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

rua Rio Branco, 343, bairro Fundação; a limpeza e manutenção do parque 

Catarina Scarparo D’Agostini; e a reforma da calçada na avenida Goiás, 236, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0106/18 a 

0126/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

e revitalização do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM 

rua Herculano de Freitas, 200, bairro Fundação; a reforma e revitalização da 

UBS Caterina Dall'Anese rua Prates, 430, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento da rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro 

Santa Maria; a reforma e revitalização da unidade de saúde oftalmológica Dr. 

Jaime Tavares rua Peri, 361, bairro Oswaldo Cruz; a reforma e revitalização 

da UBS Nair Spina Benedicts, rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; a 

reforma e revitalização da UBS João Luiz Pasqual Bonaparte, rua Maranhão, 

611, bairro Santa Paula; o recapeamento da alameda João Galego, bairro Santa 

Maria; a reforma do passeio público defronte o referido endereço, rua Rio 

Grande do Sul, 159, Centro; o recapeamento de toda extensão da rua Gonzaga, 

bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento de toda extensão da rua Amadeu 

Bortoletto, bairro Oswaldo Cruz; a reforma e revitalização da EMEI Abelardo 

Galdino Pinto, localizada na rua Coronel Camisão, bairro Oswaldo Cruz; a 

reforma e revitalização da EMEI 1º de Maio, localizada no referido endereço 

rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; a reforma e revitalização 

da EMEI Antônio de Oliveira, localizada na rua Arlindo Marchetti, bairro 

Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no 

referido endereço e suas imediações rua Aquidaban, bairro Fundação; a 

reforma e revitalização da EMI Alice Pina Bernardes, localizada no referido 

endereço rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; a reforma e revitalização 

da EMI Ângela Massei, localizada no referido endereço rua Tenente Antônio 

João, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Nossa Senhora da Candelária, 

bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento de toda extensão da avenida Dr. 

Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; o recapeamento de toda extensão da 

rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Paula; o recapeamento de toda 

extensão da rua Amazonas, bairro Santo Antônio; e a reforma e revitalização 

da EMI Alfredo Rodrigues, localizada no referido endereço avenida Papa João 

XXIII, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0127/18 

a 0138/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: à devida 

reforma da Centro de Especialidades Odontológicas Maria Domingas 

Robilota Torres, no bairro Nova Gerty; à devida reforma do Centro de 

Especialidades Médicas Samuel Klein, no bairro Fundação; à devida reforma 

da centro de saúde Doutor Manoel Augusto Pirajá da Silva, no Centro; a 

implantação de novas ciclovias no Centro, a fim de atender a demanda 

existente de ciclistas e garantir os benefícios que as ciclovias trazem para as 

cidades; a implantação de novas ciclovias no bairro Santa Paula, a fim de 

atender a demanda existente de ciclistas e garantir os benefícios que as 

ciclovias trazem para as cidades; à devida reforma da Unidade Básica de 

Saúde Maria Corbeta Segato, no bairro Prosperidade; à devida reforma da 

Unidade Básica de Saúde João Luiz Pasqual Bonaparte, no bairro Santa Paula; 

à devida reforma da Unidade Básica de Saúde Amélia Richard Locatelli, no 

bairro Santa Maria; à devida reforma da Unidade Básica de Saúde Dolores 

Massei, no bairro São José; à devida reforma da Unidade Básica de Saúde 

Darcy Sarmanho Vargas, no bairro Mauá; à reforma da Unidade Básica de 

Saúde caterina dall anese, no bairro Olímpico; e à reforma da Unidade Básica 

de Saúde Dr. Ângelo Antenor Zambom, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0139/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que sejam ampliados os locais de 

vacinação contra a febre amarela para todas as UBS do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0141/18 a 0144/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o reforço no patrulhamento ostensivo nos 

semáforos e imediações com relação à abordagem de munícipes, estando nas 

condições de condutores de veículos ou pedestres, por parte de pedintes, 

comerciantes ilegais e cidadãos que praticam ilegalmente o exibicionismo de 

malabares nos leitos carroçáveis, semáforos e faixas de pedestres do 

município na avenida Presidente Kennedy, por toda sua extensão, bairro Santa 

Maria; o reforço no patrulhamento ostensivo nos semáforos e imediações com 

relação à abordagem de munícipes, estando nas condições de condutores de 

veículos ou pedestres, por parte de pedintes, comerciantes ilegais e cidadãos 

que praticam ilegalmente o exibicionismo de malabares nos leitos carroçáveis, 

semáforos e faixas de pedestres do município na rua Votorantim com rua 

Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; o reforço no patrulhamento 

ostensivo nos semáforos e imediações com relação à abordagem de 

munícipes, estando nas condições de condutores de veículos ou pedestres, por 

parte de pedintes, comerciantes ilegais e cidadãos que praticam ilegalmente o 

exibicionismo de malabares nos leitos carroçáveis, semáforos e faixas de 

pedestres do município na avenida Goiás, por toda sua extensão, Centro; e a 
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reforma do telhado do Atende Fácil na rua Major Carlos Del Prete, 651, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0145/18 a 0149/18. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recuo dos postes de iluminação, 

situados na travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, bairro Olímpico; a 

repintura da faixa de travessia de pedestres, situada na rua Pinheiro Machado, 

esquina com a rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santa Paula; a repintura da 

demarcação de solo do aviso "pare", situada rua Pinheiro Machado, esquina 

com a rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santa Paula; que realize o 

recapeamento asfáltico na rua Oswaldo Cruz, esquina com a rua Rafael Correa 

Sampaio, bairro Santa Paula; e ampliar as espécies de peixes do pesqueiro 

municipal, localizado na estrada das Lágrimas, 320, bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0150/18 a 0153/18. Sidnei Bezerra da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico em toda a extensão 

da rua Nilo Peçanha, bairro Santa Paula; a repintura das demarcações de solo, 

a saber, vagas de estacionamento, de carga e descarga e faixa de pedestre em 

toda arua Nilo Peçanha, bairro Santa Paula; implantar no município de São 

Caetano do Sul, campanha educativa para coleta de bitucas de cigarros; e 

implantar no município de São Caetano do Sul, programa de coleta e 

reciclagem de bitucas de cigarros. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0155/18 a 0157/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de uma rotatória na rua Flórida, cruzamento com a rua Tapajós, 

bairro Barcelona; a poda de árvore na rua Rio Grande do Sul, 1068, bairro 

Santo Antônio; e a concessão de desconto aos munícipes que queiram realizar 

o pagamento à vista da taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos 

sólidos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0158/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a limpeza da calçada em toda extensão da avenida Prosperidade, 

bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0163/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

fechamento do buraco no leito carroçável na rua São Paulo, 1444, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0164/18. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma imediata da 

valeta na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, esquina com a rua 

Humberto de Campos, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0165/18 a 0168/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

limpeza e a manutenção dos bueiros na rua Antônio Dafre, bairro Barcelona; 
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a poda da copa da árvore, localizada na rua São Paulo, 468, bairro Cerâmica; 

o reparo da calçada na rua Rio Grande do Sul, 247, Centro; e o reparo da 

calçada na rua Pernambuco, 372, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0169/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando notificar os responsáveis pelo terreno localizado ao 

lado da praça Comendador Ermelino Matarazzo, bairro Fundação, para que 

realizem a limpeza e manutenção do local. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0172/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a personalização das senhas de atendimento a vacinação da febre 

amarela no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0174/18 a 0176/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: uma rigorosa fiscalização na avenida Conde 

Francisco Matarazzo, bairro Fundação; a instalação de equipamentos de 

ginástica na praça Cezário Migliani, bairro Boa Vista; e a instalação de 

equipamentos de ginastica na praça São Caetano Di Thiene, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0179/18 e 0180/18. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: conversão em mão única da rua 

Domingos Graciute Neto, a partir da esquina com a rua Biguá, bairro Santa 

Maria; e a instalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos da 

via, tais como, lombadas, tachões (tartarugas) - segundo estudo técnico da 

Secretaria competente, rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0183/18 a 0192/18. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma da valeta em frente ao cemitério das Lágrimas na 

estrada das Lágrimas, Jardim São Caetano; a readequação do local das 3 

lixeiras na rua 24 Horas, bairro Fundação; a instalação de lixeiras em toda 

extensão da avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Cerâmica; instalação 

de estacionamento rotativo Zona Azul na altura do numeral 459 da avenida 

Senador Roberto Simonsen, bairro Santo Antônio; a instalação de lixeiras em 

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

bueiro localizado na rua Justino Paixão, em frente ao Tênis Clube, Jardim São 

Caetano; a instalação de lixeiras em toda extensão da avenida Conde 

Francisco Matarazzo, bairro Fundação; a instalação de lixeiras em toda 

extensão da rua Perrella, bairro Fundação; a instalação de lixeiras em toda 

extensão da rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; e a colocação de efetivo 

da Guarda Civil Municipal - GCM na rua Serafim Carlos, 414, parque 

Catarina Scarparo D’Agostini, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0195/18 a 0217/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a fiscalização do poder público, bem como, a realização de 

reparos, manutenção e construção de novas calçadas, no bairro São José; a 

fiscalização do poder público, bem como, a realização de reparos, manutenção 

e construção de novas calçadas, no bairro Cerâmica; a fiscalização do poder 

público, bem como, a realização de reparos, manutenção e construção de 

novas calçadas, no bairro Santo Antônio; a fiscalização do poder público, bem 

como, a realização de reparos, manutenção e construção de novas calçadas, 

no bairro Santa Paula; a fiscalização do poder público, bem como, a realização 

de reparos, manutenção e construção de novas calçadas, no Centro; a 

fiscalização do poder público, bem como, a realização de reparos, manutenção 

e construção de novas calçadas, no bairro Jardim São Caetano; a fiscalização 

do poder público, bem como, a realização de reparos, manutenção e 

construção de novas calçadas, no bairro Mauá; a fiscalização do poder 

público, bem como, a realização de reparos, manutenção e construção de 

novas calçadas, no bairro Prosperidade; a fiscalização do poder público, bem 

como, a realização de reparos, manutenção e construção de novas calçadas, 

no bairro Oswaldo Cruz; a fiscalização do poder público, bem como, a 

realização de reparos, manutenção e construção de novas calçadas, no bairro 

Fundação; a fiscalização do poder público, bem como, a realização de reparos, 

manutenção e construção de novas calçadas, no bairro Barcelona; a 

fiscalização do poder público, bem como, a realização de reparos, manutenção 

e construção de novas calçadas, no bairro Santa Maria; estudos visando a 

fiscalização do Poder Público, bem como, a realização de reparos, 

manutenção e construção de novas calçadas, no bairro Olímpico; a 

fiscalização do poder público, bem como, a realização de reparos, manutenção 

e construção de novas calçadas, no bairro Boa Vista; a fiscalização do poder 

público, bem como, a realização de reparos, manutenção e construção de 

novas calçadas, no bairro Nova Gerty; à revitalização e novo paisagismo da 

praça Itália, no bairro Fundação; à revitalização e novo paisagismo da praça 

da Bíblia, no Centro; à revitalização e novo paisagismo da praça Cardeal 

Arcoverde, no Centro; à revitalização e novo paisagismo da praça São 

Caetano Di Thiene, no bairro Santa Paula; à revitalização e novo paisagismo 

da praça Dr. Inácio Pereira Rodrigues, no bairro Mauá; à revitalização e novo 

paisagismo da praça Adauto Moreira, no bairro Jardim São Caetano; à 

revitalização e novo paisagismo dos canteiros e jardins defronte ao hospital 

Márcia Braido, no bairro Santa Paula; e à revitalização e novo paisagismo dos 

canteiros e jardins defronte ao Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0218/18 e 0219/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: ações de prevenção e combate ao mosquito 

Aedes aegypti, no município; e a realização de campanha de incentivo a 

doação de medula óssea, no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0221/18 a 0230/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a retirada 

imediata dos enfeites natalinos em toda cidade de São Caetano do Sul; a 

instalação de nova sinalização de trânsito na rua São Carlos, congruência com 

a alameda São Caetano e rua Saldanha Marinho, bairro Santa Paula; a 

instalação de semáforo no cruzamento da rua Prestes Maia com rua Boa Vista, 

bairro Boa Vista; a instalação de semáforo na rua Heloísa Pamplona com rua 

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

intensivas com auxílio de motocicletas na ponte que acesso ao bairro 

Fundação na rua Piratininga, bairro Barcelona; a instalação de uma lombada 

na rua Bom Pastor no cruzamento com rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; 

a limpeza do terreno, próximo ao restaurante valderí na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica; a implantação do sistema de 

estacionamento rotativo - Zona Azul em toda extensão da rua Panati, bairro 

Olímpico; o recapeamento asfáltico nas junções do viaduto tortorello, Centro; 

e a demarcação de vagas destinadas a pessoas com deficiência na lateral da 

APAE na rua Xingú, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0232/18 a 0238/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: reiteração das indicações para pedido de estudos para 

instalação de boca de lobo na rua Graça Aranha, bairro Fundação; o 

recapeamento asfáltico do buraco na avenida Goiás, 391, bairro Santo 

Antônio; a reforma da calçada na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 942, bairro 

Olímpico; instalação de uma lixeira grande na rua Lomas Valentinas, 

cruzamento com alameda Cassaquera, bairro Santa Maria; a substituição da 

tampa da boca de lobo na avenida Goiás, 1477, bairro Santo Antônio; a 

reiteração da indicação na rua Acanã, esquina com rua Arapuã, bairro Santa 

Maria; e a instalação de uma lixeira no ponto de ônibus da rua Major Carlos 

Del Prete, 1000, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0242/18. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes, 

principalmente, no período noturno das sextas-feiras e sábados, nas 

imediações do Park Shopping São Caetano, especialmente entre as vias rua 

São Jorge, al. terra cota, boulevard São Caetano, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0244/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a remoção de 

dois automóveis que encontram-se abandonados na avenida Antônio da 
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Fonseca Martins, 437, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0246/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalar "bancos de praça", "bancos de jardim", ao redor do 

estacionamento externo de veículos localizado em frente à portaria principal 

do palácio da Cerâmica, avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0248/18 e 0249/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: conter uma infestação 

de carrapatos na rua Domingos Graciute Neto, esquina com rua Biguá, bairro 

Santa Maria; e a poda de árvore na rua Padre Manoel da Nóbrega, 134, bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0251/18 a 0257/18. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua 

Professora Maria Macedo, altura do número 280 , Centro; o recapeamento 

asfáltico na rua Maceió, altura do número 278, bairro Barcelona; o 

recapeamento asfáltico na rua Conselheiro Lafayette, esquina com a rua 

Maceió, bairro Barcelona; manutenção e limpeza dos muros laterais da EMEF 

Prof. Décio Machado Gaia , localizada na rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa 

Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com o apoio da 

equipe do Canil, nas imediações da praça Prefeito Luiz Olinto Tortorello, 

localizada na avenida Goiás, confluência com as ruas Rio Grande do Sul, 

Jayme da Costa Patrão e Manoel Coelho, bairro Santo Antônio; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com o apoio da equipe do canil, 

nas imediações da praça Virgílio Leandrini (praça da Figueira), situada na 

confluência da rua Nelly Pellegrino, e Visconde de Inhaúma, bairro Nova 

Gerty; e instalar relógios eletrônicos digitais, nas principais vias da cidade 

e/ou parques municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0262/18 a 

0268/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a tapagem 

de buraco no leito carroçável, no cruzamento das ruas João Euclides Pereira e 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria; a tapagem 

de buraco no leito carroçável, na rua Visconde de Inhaúma, 730, bairro 

Oswaldo Cruz; a revitalização da praça Lucindo Cândido, localizada no 

cruzamento das ruas Capivari e Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; 

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

Ivaí, bairro Santa Maria; intimar os proprietários do "Edifício Vitória" a 

efetuar a limpeza na lateral do edifício, localizado na rua Santo Antônio, 420, 

Centro; a poda da copa das árvores na EMEI Profª Inês dos Ramos, localizada 

na rua Vieira de Carvalho, 525, bairro Nova Gerty; e o recapeamento asfáltico 

na rua Visconde de Inhaúma, 878, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 



 

 

hae  16 

Prefeito”. Processos nºs. 0270/18 a 0272/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção das piscinas na avenida 

Presidente Kennedy, 2300, clube ABREVB, bairro Santa Paula; a volta da 

coleta de lixo aos domingos; e a manutenção dos painéis eletrônicos na rua 

Major Carlos Del Prete, 651, Atende Fácil, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0294/18 a 0304/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de uma lombada, entre os numerais 14 e 252 da avenida Dr. 

Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; a reforma do passeio público da escola 

Oswaldo Samuel Massei na rua Porto Calvo, bairro Oswaldo Cruz; que seja 

realizada uma poda funcional de uma árvore em frente ao número 178 da rua 

Pindorama, bairro Olímpico; a reforma do passeio público, próximo ao 

numeral 516 da rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; a reforma do 

passeio público em frente a UBS Dolores Massei na rua Senador Fláquer, 

bairro São José; a reforma da pista de cooper/ caminhada no parque Catarina 

Scarparo D’Agostini ma rua Serafim Carlos, 414, bairro Oswaldo Cruz; a 

revitalização do parque Cidade das Crianças na alameda Conde de Porto 

Alegre, 860, bairro Santa Maria; a reforma do passeio público no entorno do 

conjunto aquático leonardo sperate na avenida Walter Thomé, bairro 

Olímpico; a reforma do passeio público, nos trechos atrás dos clubes Santa 

Maria e ABREVB na rua Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico; a reforma do 

passeio público no entorno do teatro Paulo Machado de Carvalho na alameda 

Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; e a instalação de semáforo no 

cruzamento entre a alameda São Caetano e avenida Presidente Kennedy, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0308/18 a 0312/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de aparelhos de ginástica próximo aos prédios do bairro 

prosperidade; instalação de lixeiras na praça caxambu, final da avenida 

kennedy, bairro Mauá; instalação de lixeira grande na rua Capivari, 

confluência com rua Carmine Perrella, bairro Nova Gerty; instalação de 

redutores de velocidade na avenida Teresa Campanella, bairro Boa Vista; e 

instalação de acesso para cadeirantes na avenida Teresa Campanella, para a 

praça caxambu, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0317/18 a 0321/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda de árvores na praça existente na confluência da rua Giovani 

de Nardi com rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de 

equipamentos de ginástica na rua Nazaret, próximo da EMEF 28 de Julho, 
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bairro Santa Paula; a instalação de aparelhos de ginástica na praça Compositor 

Darcy Rossi, localizada na avenida Presidente Kennedy, altura do número 

3.700, bairro Santa Paula; a manutenção dos brinquedos na praça São Caetano 

Di Thiene, bairro Santa Paula; e a poda de árvores na avenida Teresa 

Campanella, desde a praça caxambu até o início da avenida Presidente 

Kennedy, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0323/18. 

César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

conserto das goteiras no telhado da quadra da Sociedade Esportiva e 

Recreativa Alvi Celeste na rua Domenico Botan, 91, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0325/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

remoção de veículo abandonado na rua Marlene, 702, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0326/18 a 0330/18. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da arvore na rua Maranhão, 626, próximo a UBS 

João Bonaparte , bairro Santa Paula; a dedetização da rua Amazonas, 1.679 à 

1.524, bairro Oswaldo Cruz; a dedetização na rua Bartolomeu Ferrero, bairro 

Cerâmica; a instalação de "lombofaixa" para a contenção de velocidade na rua 

Capivari, 276, em frente a Igreja Batista Vida Nova em Jesus, bairro Nova 

Gerty; e a troca das lampadas já instaladas por lampadas de LED. rua Santo 

Antônio, 395, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0333/18 e 

0334/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a remarcação e 

extensão da faixa amarela defronte a guia rebaixada na rua Adelaide, 60, 

bairro Boa Vista; e a revitalização no espaço do parque Catarina Scarparo 

D’Agostini (Chiquinho), parque municipal anexo ao Espaço Verde Chico 

Mendes, rua Serafim Carlos, 414, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0336/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando reconstrução ou reforma de guia e 

sarjeta avenida Vital Brasil Filho, 760, esquina com rua Ingá, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0337/18 e 0338/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reiteração 

de indicação de reforma da calçada do Clube Águias de Nova Gerty, bairro 

Nova Gerty; e a desobstrução e limpeza da calçada na rua Domingos Graciute 

Neto, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0340/18 a 

0342/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

pintura de uma faixa carga-descarga na rua Taipas, 431, bairro Santa Maria; 

o desentupimento, limpeza e desinfecção do bueiro na rua Biguá, 75, bairro 
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Santa Maria; e a remoção de veículo abandonado na rua Luís Fiorotti, 562, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0344/18 a 0346/18. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: disponibilizar um 

prédio público para a realização das atividades de geração de renda 

organizadas pelas oficinas terapêuticas dos Centros de Atenção Psicossocial - 

CAPS de nosso município; poda dos galhos e raízes da árvore localizada na 

rua Castro Alves, 1126, bairro Oswaldo Cruz; e a restauração da calçada 

situada na rua Goitacazes, 33, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0347/18 a 0358/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

que seja realizada a tapagem de buraco no leito carroçável na rua Ceará, 17, 

bairro Fundação; que seja realizado o conserto da calçada na rua Baraldi, 951, 

Centro; que seja efetuado o reparo da calçada na rua Maranguá, 167, bairro 

Olímpico; que seja efetuado o reparo da calçada na rua São Paulo, 570, bairro 

Cerâmica; que seja realizado o conserto da calçada na rua Sabino Leandrini, 

165, bairro Olímpico; que seja efetua a tapagem de buracos próximo a guia, 

na rua Baraldi, esquina com a rua Manoel Coelho, Centro; que seja realizada 

a tapagem de buraco no leito carroçável, na avenida Bela Vista, 143, Jardim 

São Caetano; que seja realizado o nivelamento do tampão de acesso à galerias 

subterrâneas, localizado na avenida Fernando Simonsen, 699, bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas principalmente no 

período noturno, nas imediações da rua Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica; 

que seja realizado o conserto da calçada na rua Coronel Camisão, 373, bairro 

Oswaldo Cruz; que seja realizada a revitalização e a poda da copa das árvores 

da praça Virgílio Leandrini, localizada na rua Visconde de Inhaúma, bairro 

Boa Vista; e intimar com urgência o proprietário do terreno localizado na rua 

dos Expedicionários, altura do número 27, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0359/18 a 0363/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos para instalação de 

equipamentos de ginástica na rua Conselheiro Lafayette, no jardim do 

CECAPE, bairro Barcelona; a substituição das tampas do chão da avenida 

Conde Francisco Matarazzo, calçadão, bairro Fundação; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Heloísa Pamplona, proximidades do 

Supermercado Joanin, bairro Fundação; estudos criteriosos para instalar um 

redutor de velocidade na passagem dos Toneleiros, na confluência com a rua 

João Galego, bairro Santa Maria; e estudos para conter acúmulo de água 

parada na valeta existente na rua Silvio de Aguirre, esquina com avenida 

Goiás, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0366/18. 
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Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando plantio de árvore da espécie Ipê amarelo, em substituição a árvore 

retirada do local pela prefeitura por questões de segurança, rua Paraíba, 319, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0368/18 a 0370/18. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a notificação do proprietário do 

terreno localizado na, alameda São Caetano, bairro Santa Paula; a reativação 

do convênio entre Prefeitura Municipal e o banco do povo, na casa do 

artesão,rua Pará, 88, Centro; e a notificação dos proprietários do terreno ao 

lado da, rua Rafael Correa Sampaio, 1456, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0372/18 a 0376/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de um redutor de velocidade, tipo lombada, na 

rua Samuel Schwartz, altura do número 136, no bairro Santa Maria; a reforma 

da praça Alessandro de C. Fiúza, localizada na avenida Lemos Monteiro x rua 

Panati, no bairro Olímpico; a criação da "PRACÃO" - Praça de Lazer para 

Cães, na praça Alessandro de C. Fiúza, localizada na avenida Lemos Monteiro 

x rua Panati, no bairro Olímpico; que regulamente os horários de "colocação 

e/ou coleta" de caçambas de resíduos de construção civil no município de São 

Caetano do Sul até às 8:00 horas da manhã; e o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre instituir a contribuição voluntária para o fundo de 

proteção e bem-estar animal no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0378/18 e 0379/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a pintura da palavra "moto" na vaga reservada 

para tal na rua Martim francisco, 538, bairro Santa Paula; e pintura de uma 

vaga destinada para motocicletas na rua Pedro José Lorenzini, 184, Centro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0381/18 e 0382/18. Ricardo Andrejuk. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico da rua Giovanni Thomé, 279, 

bairro Olímpico; e a limpeza e manutenção do loteamento de propriedade do 

saesa, visando o encanamento das águas pluviais que percorrem na rua Nossa 

Senhora de Fátima, 1070, entre o número 1064 e 1076, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0386/18 a 0397/18. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: realizar a pintura de faixa de solo com os 

dizeres "carga e descarga" na alameda Cassaquera, 948, bairro Barcelona; à 

dedetização dos bueiros nas proximidades da padaria "Nova Paula", 

localizada na rua São Carlos, esquina com a rua Marechal Deodoro, bairro 

Santa Paula; a poda da árvore localizada na rua Ministro Morvan Dias de 
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Figueiredo, esquina com a rua das Mangueiras, bairro Cerâmica; a poda da 

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

a poda da árvore localizada na rua Capeberibe, em frente ao número 34, bairro 

Barcelona; a pintura de faixa de solo com os dizeres "embarque e 

desembarque" na rua Nossa Senhora de Fátima, 40, bairro Santa Paula; a 

instalação de lombofaixa para travessia de pedestres, em frente a EMI 

Fernando Pessoa, localizada na rua Flórida, 525, bairro Barcelona; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 

bairro Olímpico; instalar placa de "proibido estacionar" na rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, próximo ao nº 93, bairro Olímpico; implantar faixas de 

estacionamento de solo, na rua General Osório, 287, bairro Santa Paula; 

garantir o revezamento de médicos no horário de almoço no hospital 

municipal infantil marcia braido, localizado na rua São Paulo, 1840, bairro 

Santa Paula; e realizar manutenção na bica localizada nas proximidades da 

escola de ecologia. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0399/18 a 0407/18. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: um convênio/parceria com 

imobiliárias do município que possibilite o desconto de aluguéis de imóveis 

situados em São Caetano do Sul, e alugados por  Guardas Civis Municipais, 

diretamente na folha de pagamento mediante desconto previamente acordado 

com a Prefeitura; determinar à Secretaria Municipal de Segurança pública - 

SESEG, estudos e tratativas objetivando a majoração do valor pago pela 

atividade diferenciada; determinar a Secretaria Municipal de Segurança 

Púbica, estudos e tratativas objetivando a majoração do valor do "Vale 

Refeição" da Guarda Civil Municipal e/ou a estruturação de cozinha 

(terceirizada ou não) com cardápio adequado às necessidades dos agentes da 

segurança municipal, que ofereça refeições diárias inclusive aos GCMs no 

exercício de Atividade Diferenciada; determinar a Secretaria Municipal de 

Segurança Pública, estudos e tratativas objetivando a transição do sinal 

analógico de comunicação por rádio da Guarda Civil Municipal para a 

tecnologia digital; determinar a Secretaria Municipal de Segurança pública - 

SESEG, estudos e tratativas objetivando a aquisição de rádios do tipo "HT" 

híbridos (analógicos e digitais) para a Guarda Civil Municipal, em número 

suficiente para que cada guarda carregue um desses aparelhos, inclusive 

durante Operação Diferenciada, quando a equipe aumenta nas ruas; 

determinar a Secretaria Municipal de Segurança Pública - SESEG, estudos e 

tratativas objetivando o pagamento do "Vale Refeição" aos  Guardas Civis 

Municipais durante o exercício da atividade diferenciada, com valor idêntico 

ao recebido durante a jornada ordinária de trabalho; determinar a Secretaria 

Municipal de Segurança pública - SESEG, estudos e tratativas objetivando a 



 

 

hae  21 

contratação de software de inteligência que viabilize o reativamento das 

câmeras de monitoramento da cidade, bem como a possibilidade de agregar 

outros serviços tecnológicos de segurança pública; determinar a secretaria de 

segurança pública - SESEG, estudos e tratativas objetivando a instalação de 

Centro de Monitoramento por Câmeras junto ao Centro de Monitoramento do 

Sistema Detecta; e a reforma das bases fixas da Guarda Civil Municipal. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0408/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de degraus em toda a 

extensão da esquina localizada na rua Nazaret, esquina com a rua Votorantim, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0410/18 a 0417/18. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua 

Ada, altura do número 86, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua 

Picuí, altura do número 286, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua 

Visconde de Inhaúma, altura do número 282, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento asfáltico na rua Visconde de Inhaúma, altura do número 730 , 

bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Visconde de Inhaúma, 

altura do número 233 , bairro Oswaldo Cruz; realizar parceria, visando 

disponibilizar ecobikes à população do município; instalar totens de 

autoatendimento do Atende Fácil, em locais de grande fluxo de pessoas; e a 

reforma dos vestiários do Tiro de Guerra de São Caetano do Sul 02-069, 

localizado na avenida Guido Aliberti, 1713, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 9184/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Associação Paulista de Medicina, 

visando trazer para os nosocômios públicos de São Caetano do Sul o programa 

música nos hospitais. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 9185/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Guarda Civil 

Municipal, Ricardo Quiles Napoleão, pelo excelente trabalho frente a 

assessoria de comunicação da GCM. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 9186/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

Chocolates Pan, pelos 82 anos de existência na cidade de São Caetano do Sul, 

comemorados no último dia 12 de dezembro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9189/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre 

Eustáquio - VIPE, visando dispor sobre o pagamento de créditos do cartão 



 

 

hae  22 

"SITIS" e do cartão "BOM" por meio de cartão de débito ou crédito. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 9193/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa Vivo Telefônica Brasil S/A, visando a urgente substituição 

do orelhão localizado na alameda São Caetano, 1021, confluência com a rua 

Oriente, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 9194/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por 

iniciar em janeiro de 2018 a primeira fase do Programa Pró Billings, tendo 

como principal objetivo tratar o esgoto produzido por 250.000 pessoas que é 

despejado na represa Billings. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 9195/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

Requerimento à Mesa Diretora, solicitando determinar a instituição de 

comissão especial, para tratar de assuntos relacionados à Cidade 4.0, com 

duração até dia 31 de dezembro de 2020, com amparo no parágrafo 4º do 

artigo 53 do Regimento Interno desta Edilidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0007/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao grupo de Planejamento e Estatística do Comando de 

Policiamento da Área 6, do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, 3ª 

Cia de Polícia Militar de São Caetano do Sul, efetivo fixo, 1º Sargento da PM 

Sidney Gonsaga da Silva, e os auxiliares Cabo PM Eric Muolo Neves, Cabo 

PM Marco Aurélio de Oliveira, Soldado PM Giovani Maximiniano da Silva e 

a Soldado PM Renata Alves Pereira, 1º Tenente PM Comandante Interino 

Anésio Gonzaga Ferreira de Lima Junior. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0008/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Desenvolvimento 

Social do Estado de São Paulo, visando, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência e Inclusão Social e o Conselho Municipal do Idoso, 

o programa São Paulo amigo do idoso. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0026/18. Carlos Humberto Seraphim. 

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

rondas ostensivas especialmente no período noturno, rua Castro Alves, bairro 
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Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

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

0027/18. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de 

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

período noturno, rua José Santi, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0028/18. Carlos Humberto 

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

visando rondas ostensivas especialmente no período noturno, rua Engenheiro 

Rebouças, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0029/18. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando 

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

especialmente no período noturno, avenida Nelson Braido, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0034/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Febraban, visando solicitar as agências bancárias de São Caetano do Sul 

prioridade no atendimento aos cidadãos com mais de 80 anos de idade, tudo 

em obediência ao parágrafo 2º da Lei 10741/2003 (Estatuto do Idoso), 

introduzido pela Lei federal nº 13.466, de 12 de julho de 2017. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0037/18. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas na rua Rafael Correa Sampaio, 960, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0046/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul visando 

que nos estabelecimentos comerciais, onde circulam mais de 500 (quinhentos) 

cidadãos por dia, sejam instalados fraldários nos banheiros masculinos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0059/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, visando elaborar campanha 

estadual com o intuito de conscientizar os condutores de motocicletas a incluir 

nos capacetes fita adesiva informando o Grupo Sanguíneo, fator RH e número 

telefônico para contato. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0104/18. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando 
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envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

especialmente no período noturno, rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0105/18. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando 

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

especialmente no período noturno, alameda João Galego, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0159/18. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas visando o patrulhamento nos 

semáforos e imediações com relação à abordagem de munícipes, estando nas 

condições de condutores de veículos ou pedestres, por parte de pedintes, 

comerciantes ilegais e cidadãos que praticam ilegalmente o exibicionismo de 

malabares nos leitos carroçáveis, semáforos e faixas de pedestres do 

município na avenida Goiás, por toda sua extensão, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0160/18. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas visando o patrulhamento nos semáforos e 

imediações com relação à abordagem de munícipes, estando nas condições de 

condutores de veículos ou pedestres, por parte de pedintes, comerciantes 

ilegais e cidadãos que praticam ilegalmente o exibicionismo de malabares nos 

leitos carroçáveis, semáforos e faixas de pedestres do município na rua 

Votorantim com rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0161/18. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas visando o patrulhamento nos semáforos e 

imediações com relação à abordagem de munícipes, estando nas condições de 

condutores de veículos ou pedestres, por parte de pedintes, comerciantes 

ilegais e cidadãos que praticam ilegalmente o exibicionismo de malabares nos 

leitos carroçáveis, semáforos e faixas de pedestres do município na avenida 

Presidente Kennedy, por toda sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0162/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua São Paulo, 1444, 

bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 0177/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

Secretaria Municipal de Segurança pública e à Administração Municipal, pelo 

balanço positivo alcançado em prol da cidade de São Caetano do Sul no ano 

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

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

0220/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de campanha 

de incentivo à doação de medula óssea, notadamente, no município de São 

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

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

nº. 0243/18. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de 

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

período noturno das sextas-feiras e sábados, na rua São Jorge, al. Terra Cota, 

boulevard São Caetano, 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. 0245/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

grupo espírita seara das fraternidades, visando providenciar a limpeza do 

terreno localizado entre os números 211 e 231 da rua Guaiamú, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0258/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da praça Virgílio 

Leandrini (praça da Figueira), situada na confluência da rua Nelly Pellegrino, 

e Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0259/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

nas imediações da praça Prefeito Luiz Olinto Tortorello, localizada na avenida 

Goiás, confluência com as ruas Rio Grande do Sul, Jayme da Costa Patrão e 

Manoel Coelho, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0273/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua São Sebastião, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0274/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua 
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Ribeirão Pires, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0275/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Rio Grande da Serra, bairro Jardim São 

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

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

0276/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na 

rua Justino Paixão, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0277/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Amadeu Vezzaro, bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0278/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas 

na rua Bras Cubas, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0279/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Francisco de Melo 

Palheta, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0280/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na avenida Papa João XXIII, bairro Jardim São 

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

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

0281/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na 

rua Martin Afonso de Souza, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0282/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na avenida Líbero Badaró, 

bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0283/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 
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de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de 

motocicletas na rua Pedro Américo, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0284/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Tomé de Souza, bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0285/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas 

na rua Anchieta, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0286/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Regente Feijó, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0287/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Padre 

Antônio Vieira, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0288/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Pasteur, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0289/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua 

Gilberto Freire, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0290/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Victor Meireles, bairro Jardim São 

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

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

0291/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na 

rua Mem de Sá, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0292/18. César Rogério Oliva. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

com auxílio de motocicletas na rua Treze de Maio, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0293/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Bell 

Aliance, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0306/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela nova 

diretoria do Conselho dos Pastores de São Caetano do Sul - (CONPAS). 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0307/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a limpeza do terreno na 

altura da rua Barros, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0324/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao Senhor Alécio Castaldelli, pela inauguração de mais uma 

loja do supermercados Joanin, no bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0343/18. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Fernão 

Dias, Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0364/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas na rua Heloísa Pamplona, proximidades do supermercado 

Joanin, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0365/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa AES Eletropaulo, visando a limpeza do terreno da 

Eletropaulo, retirada de entulho, conserto do passeio público (calçada) na rua 

Marechal Deodoro com a rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0383/18. 

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

de Voto de Congratulações ao Chefe Escoteiro André Freitas Mendes, pela 
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posse como o mais novo Comissário do 11º Distrito Escoteiro de São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0385/18. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

extensão e adjacências da confluência ruas Marlene, Vieira de Carvalho e 

avenida Tietê, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0398/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

em toda extensão da rua Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0409/18. Eduardo Jose 

Vidoski e Outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do 

Sul, em razão da realização das atividades em comemoração ao Carnaval, 

ocorridas no último dia 04 de fevereiro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0335/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento 

Ambiental - SAESA, visando informações sobre a atual situação das bicas 

públicas e poços artesianos de de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

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

com votos favoráveis dos vereadores Francisco de Macedo Bento e Jander 

Cavalcanti de Lira". Processo nº. 0194/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Heleno Pereira da Silva. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0418/18. Eduardo José Vidoski. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Osvaldo Blanco. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0419/18. Eduardo José Vidoski. 

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

Pesar pelo falecimento de Pedro Biagini. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0421/18. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

Pesar pelo falecimento do Sr. Abraão Silvério de Souza. Colocado em 
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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. Ninguém desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a 

fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário 

procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 2802/17. Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação 

do artigo 1º da Lei nº 4.238, de 15 de agosto de 2004, 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 II - Processo nº 3445/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Altera a ementa e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 4.809, 

de 19 de junho de 2009, que institui a Campanha Permanente sobre Inclusão 

de Medidas de Prevenção, Conscientização e Combate ao ‘Bullying’ Escolar 

nas escolas públicas de educação básica do Município de São Caetano do Sul, 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item III - 

Processo nº 4690/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª 

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

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Junho Verde’, 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 4700/17. Eduardo José Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 4.479, de 21 de março 

de 2007, que institui a ‘Semana de Valorização da Responsabilidade Social 

Empresarial’, no Município de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 1º Turno”.  Item V - Processo nº 4791/17. Marcel Franco 

Munhoz. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do 

parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 4.797, de 1 de setembro de 2009, que 
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institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, a ‘Semana de Orientação e Prevenção contra a Pichação de 

Bens Públicos ou Particulares’, 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezessete horas e cinquenta 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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