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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 7 DIAS DO MÊS 

DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 

 

Às dezessete horas e quarenta 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. A Ata da 19ª Sessão 

Ordinária, da 11ª , 12ª, 13ª e 14ª Sessão Extraordinária, do 1º Ato Solene e da 

5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Sessão Solene são “Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica 

aos Srs. Vereadores que tendo sido aprovada na 18ª Sessão Ordinária, o 

Projeto de Resolução concedendo a licença requerida à Mesa pelo nobre 

Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli e convocado, nos termos do § 4º, do 

Art. 74, do Regimento Interno, estando presente, nesta sessão, a Sra. Magali 

Aparecida Selva Pinto, 4ª suplente da coligação “Muda São Caetano” 

(PSDB/PSDC/PSD). O Presidente solicita e os vereadores Anacleto 

Campanella Junior e Daniel Fernandes Barbosa acompanham a Sra. Magali 

Aparecida Selva Pinto até o plenário para assumir a Tribuna, a fim de prestar 

o compromisso, tendo já apresentado à Mesa o diploma, bem como a 

Declaração de Bens. Após proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente 

convida a empossada Edil Magali Aparecida Selva Pinto, para assinar o livro 

de presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período de 

afastamento do vereador titular, o Sr. Olyntho Sequalini Voltarelli. Fez uso da 

palavra a Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto. Ao término, o Presidente 

solicita e os vereadores Anacleto Campanella Junior e Daniel Fernandes 

Barbosa acompanham a Edil Magali Aparecida Selva Pinto à sua mesa. O Sr. 

Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido aprovada na 9ª 

Sessão Extraordinária, o Projeto de Resolução concedendo a licença requerida 

à Mesa pelo nobre Vereador Edison Roberto Parra e convocado, nos termos 

do § 4º, do Art. 74, do Regimento Interno, estando presente, nesta sessão, o 

Sr. Getúlio de Carvalho Filho, 1º Suplente da coligação “Juntos pela 

Mudança” (PSB/PPS/PSL).  O Presidente solicita e os Vereadores Anacleto 

Campanella Junior e Marcel Franco Munhoz acompanham o Sr. Getúlio de 

Carvalho Filho até o plenário, para assumir a Tribuna, a fim de prestar o 

compromisso, tendo já apresentado à Mesa o diploma, bem como a 

Declaração de Bens. Após proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente 
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convida o empossado Edil Getúlio de Carvalho Filho, para assinar o livro de 

presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período de 

afastamento do vereador titular, o Sr. Edison Roberto Parra. Fez uso da 

palavra o Vereador Getúlio de Carvalho Filho. Ao término, o Presidente 

solicita e os Vereadores Anacleto Campanella Junior e Marcel Franco 

Munhoz acompanham o Edil Getúlio de Carvalho Filho à sua mesa. A seguir, 

passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, 

que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 

2272/18. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia dos 

Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal referentes aos meses de maio e 

junho do exercício de 2.018. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 1554/18. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício da Senhora 

Diretora 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 relativo ao mês de 

junho de 2018. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0018/98. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.288, de 25/06/18; nº 11.301, de 

17/07/18. “Ciente”. Processo nº. 0863/06. Prefeitura Municipal. Ofícios do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.309, de 

25/07/18; nº 11.311, de 26/07/18. “Ciente”. Processo nº. 1570/11. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.312, de 27/07/18. “Ciente”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos: nº 11.289, de 25/06/18; nº 11.290, de 26/06/18; nº 11.291, de 

26/06/18; nº 11.293, de 26/06/18; nº 11.294, de 29/06/18; nº 11.295, de 

04/07/18; nº 11.297, de 06/07/18; nº 11.296, de 04/07/18; nº 11.298, de 

06/07/18; nº 11.303, de 18/07/18; nº 11.305, de 19/07/18; nº 11.306, de 

24/07/18; nº 11.310, de 25/07/18; nº 11.300, de 16/07/18. “Ciente”. Processo 

nº. 2720/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.299, de 16/07/18. “Ciente”. Processo 

nº. 2722/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.307, de 24/07/18. “Ciente”. Processo 

nº. 2759/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.302, de 18/07/18. “Ciente”. Processo 

nº. 3064/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.292, de 26/06/18. “Ciente”. Processo 

nº. 3235/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.304, de 19/07/18. “Ciente”. Processo 
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nº. 3236/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.308, de 24/07/18. “Ciente”. Processo 

nº. 3122/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 

2º da Lei Municipal nº 5.289 de 23 de abril de 2015", que dispõe sobre o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3127/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher do 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3038/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui o Estatuto do Pedestre no município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3039/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas 

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

sobre a Doação do Cordão Umbilical' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 3056/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 

'Campanha de Orientação sobre a Implantação de 'Centrais Terceirizadas de 

Monitoramento e Gerenciamento de Acesso à Distância' ou 'Portarias 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3061/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.405, de 

26 de abril de 2016, que institui o estímulo à criação da 'Semana Municipal 

de Combate e Prevenção às Doenças Renais', no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 3077/18. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a implantar e operacionalizar drones para o 

apoio às ações de segurança comunitária da Guarda Civil Municipal de São 

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

Orçamento”. Processo nº. 3078/18. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui na Rede Municipal de Ensino o Boletim Escolar Eletrônico, na 

forma que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3083/18. 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 o 

'Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita', e dá outras providências.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 
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Processo nº. 3084/18. 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 o 'Dia do Amigo', e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 3087/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a 

ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.144, de 19 de maio de 2003, que dispõe sobre 

a criação da Campanha Contra a Pedofilia, e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 3088/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a 

ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.426, de 01 de junho de 2016, que institui 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. 3092/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a implantar o Cartão Digital 

de Vacinação, no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3098/18. 

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

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

Futebol Amador’ e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3100/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Proíbe, no âmbito 

do município de São Caetano do Sul, o fornecimento de canudos 

confeccionados em material plástico, nos locais que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3105/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 3.718, de 24 de 

setembro de 1998, que institui a Campanha Permanente de Prevenção ao 

Câncer de Pele e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3106/18. Marcos Sergio 

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

4.361, de 21 de fevereiro de 2006, que disciplina área de estacionamento 

regulamentado 'Zona Azul' para pessoas portadoras de deficiência e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3128/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.432, de 26 de 

setembro de 2006, que dispõe sobre a criação da Semana de Prevenção ao 

Traço e Anemia Falciforme no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3131/18. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Cria o 'Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo do 
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Município de São Caetano do Sul', e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3138/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o 

artigo 1º da Lei nº 4.493, de 18 de abril de 2007, que dispõe sobre a Campanha 

Permanente para Orientação Fonoaudiológica aos Professores da Rede 

Pública Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3140/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o art. 1º da Lei nº 5.157, de 01 de 

novembro de 2013, que instituiu no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal de Combate às Drogas' e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3142/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Garante aos servidores públicos municipais de São 

Caetano do Sul e a seus dependentes o acesso a todos os serviços oferecidos 

pela Prefeitura Municipal a seus munícipes, incluindo saúde e educação e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3211/18. Francisco de Macedo Bento. Projeto de 

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

São Caetano do Sul, o 'Setembro Amarelo' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 3240/18. 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 Chevrolet Opala’ e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3260/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a Campanha de 

Orientação sobre o Uso de Andadores Infantis nos Lares, Creches e Escolas 

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. 3261/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Estabelece o atendimento emergencial a crianças e adolescentes com de 

diabetes e epilepsia, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3272/18. Eclerson Pio Mielo. Projeto 

de Lei que "Assegura o direito a acompanhamento e orientação à mãe com 

relação à amamentação no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3308/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre o 'Programa Defensores dos Animais', no âmbito do 

município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 
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de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3031/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando implantar lixeiras e equipamentos para coleta de "bitucas" de 

cigarro, nos logradouros, praças, parques e demais prédios municipais, 

destinado tais resíduos à fábrica de reciclagem. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3034/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para instalação de um redutor de 

velocidade na rua Amazonas, esquina com rua Nestor Moreira, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3035/18 a 3037/18. 

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 da escola municipal de 

formação de condutores de veículos automotores do município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação do estatuto do pedestre do município de 

São Caetano do Sul; e a compra de poltrona hospitalar para amamentação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3044/18 e 3045/18. Sidnei Bezerra da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de bancos assentos e lixeiras na 

praça Rotary Club, localizada na rua João Molinari com rua Vanda e rua 

Bahia, bairro Boa Vista; e o recapeamento asfáltico da rua Goitacazes, no 

trecho entre a avenida Goiás e a rua Monte Alegre, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3048/18 e 3049/18. 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 fornecimento de merenda escolar, cesta básica ou 

cartão alimentação durante o período de férias ou recesso escolar aos alunos 

da rede pública; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

a entrega aos alunos de estabelecimentos de ensino municipais, no ato da 

matrícula ou o primeiro dia ano de cada ciclo, de síntese biográfica da pessoa 

cujo nome denomina o estabelecimento de ensino. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3051/18. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando denominar "Professora Sueli Veronesi Grec", próprio 

público municipal, preferencialmente relacionado ao setor de educação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3053/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a elaboração de uma 

nova Lei de conservação que outorgue, dentro de critérios técnicos, a 

oportunidade para regularização de imóveis já construídos ou ampliados 

irregularmente no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3055/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando dispor gradativamente sobre o uso de produtos orgânicos na 

merenda escolar municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3057/18. 

César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

demarcação de vaga destinada a motocicletas na avenida Dr. Augusto de 

Toledo, 530, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3059/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que seja intensificada a fiscalização de trânsito, em especial nos 

horários de entrada e saída dos alunos, da EMI Ângela Massei, notadamente 

no cruzamento da rua Amazonas, com a rua Nestor Moreira, bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3060/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre criar o hospital municipal São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3062/18 e 3063/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

árvore na avenida Goiás, 2439, bairro Barcelona; e a poda da raiz da árvore 

na avenida Goiás, 2439, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3065/18 a 3067/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda dos galhos da árvore localizada na rua Visconde de Inhaúma, altura do 

número 255, bairro Nova Gerty; que, após constatada a situação de abandono 

dos veículos, inclua estes automóveis na programação da "Operação 

Remove", que trata do recolhimento dos carros abandonados em vias públicas, 

especificamente na rua Ângelo Aparecido Radim, bairro São José; e 

providências no sentido de realizar a revitalização do parque existente no 

Clube Erasmo Batissaco, localizado na rua Desireè Malateaux, nº 13, esquina 

da rua Eternidade, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3074/18 e 3075/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

que nas novas residencias (condomínios, casas, prédios etc) e prédios 

comerciais, somente sejam permitidos a instalação de portões automáticos, 

que abram para cima ou para dentro do imóvel; e que nos prédios residenciais 

e comerciais (a serem entregues a partir de julho de 2018), que não tenham 

elevadores, sejam instalados cadeiras elevador reta. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3080/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a reforma e revitalização da Escola Municipal 

de Educação Infantil Helena Musumeci. avenida Paranapanema, 670, bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3081/18. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realização da 

reforma das tampas de passagem de coleta de águas pluviais da praça Jarbas 
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de Carvalho, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3085/18 e 3086/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

colocação de sinalização, placa e faixa de carga e descarga na avenida Goiás, 

altura do número 361, deslocando a vaga de estacionamento para pessoas com 

deficiência alguns metros sentido avenida Guido Aliberti, Centro; e a 

colocação de informações sobre campanhas de vacinação nas agendas, 

cadernos e/ou qualquer meio de comunicação escrito estabelecido com os pais 

dos alunos da rede pública de ensino no âmbito do município de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3089/18 e 3090/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de lixeira na rua Santo Antônio, 395, Centro; e a reiteração da 

indicação de protocolo nº 5456 de 05 de setembro de 2017, na qual solicitamos 

estudos para verificar aguá parada na rua Graça Aranha, 72, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3091/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revogação do § Único 

do artigo 3º do decreto nº 9.575, de 26/09/07, que autoriza o Poder Executivo 

a disponibilizar serviços de assistência médico-hospitalar aos servidores da 

administração direta, indireta, fundacional e autárquica, e do Poder 

Legislativo do município de São Caetano do Sul, bem como seus respectivos 

dependentes e dá outras providências, parágrafo este acrescido pelo decreto 

nº 9.583, de 03/10/07. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3096/18 e 

3097/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza 

do terreno localizado na rua Iguassu, altura do número 240, bairro Nova 

Gerty; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir o 

prêmio "Escola Amiga da Natureza". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3103/18 e 3104/18. 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 que "Determine ao 

Executivo disponibilizar em sua página oficial na internet, um ícone contendo 

informações dos conselhos municipais e dá outras providências."; e para 

proceder a limpeza e revitalização da praça localizada à rua Capivari com a 

avenida Guido Aliberti, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3107/18 a 3111/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

reposicionamento da localização da faixa para travessia de pedestres na rua 

Coronel Camisão, 320, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lombada e/ou 

radar eletrônico na rua Iguassu, bairro Nova Gerty; estudos visando o 
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recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Picuí, bairro Olímpico; a 

instalação de uma lombada na altura do numeral 100 da rua Flórida, bairro 

Barcelona; e o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Juruá, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3114/18 a 3118/18. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalação de "lombofaixa" sobre a 

lombada existente na rua Baraldi, 940, esquina com rua Santa Catarina, 

Centro; instalação de vaga de estacionamento privativa ao idoso, na rua 

Benjamin Constant, 265, bairro Santa Paula; instalação de uma "lombofaixa" 

sobre a faixa de pedestre já existente na rua Ângelo Aparecido Radim, bairro 

São José; instalação de placa "proibido estacionar", na rua Ângelo Aparecido 

Radim, 192, bairro São José; e a manutenção do passeio onde se constata que 

o piso sofreu danos aparentemente causados por raiz de árvore, na rua 

Amazonas, 680, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3120/18 e 

3121/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação 

de barreiras de proteção (dormente) sobre o passeio público na esquina da rua 

Engenheiro Rebouças, 1225, com a avenida Vital Brasil Filho, bairro 

Cerâmica; e a realização de faixa de travessia de pedestres, na avenida Goiás, 

2769, defronte ao Centro Tecnológico da General Motors, bairro Barcelona. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3123/18 a 3126/18. 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 institui o programa "Comércio do Bem", para 

autorizar entidades assistenciais a expor e comercializar produtos em próprios 

municipais de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre que denomina a Guarda Civil Municipal como polícia 

municipal de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a colocação de Código QR em todas as placas de obras 

públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos 

móveis, e dá outras providências; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre o fornecimento de merenda escolar, cesta básica ou cartão 

alimentação para alunos matriculados no ensino Fundamental I de cujo a 

família esteja incluída no programa federal "Bolsa Família", durante o período 

de férias ou recesso escolar aos alunos da rede pública. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3134/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de árvores na rua Padre 

Mororo, 53, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3136/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas na rua Antonieta, 132, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3139/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando notificar o proprietário do imóvel 

na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 489, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3141/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a viabilidade de estudo 

para verificar se existe a possibilidade de transformar a via Capeberibe, que 

hoje encontra-se em mão dupla para sentido único (bairro/centro), da alameda 

São Caetano até a alameda Cassaquera, situadas no bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3143/18 e 3144/18. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que seja realizada poda na copa da árvore na 

rua Lourdes, 220, bairro Nova Gerty; e que seja realizada a implantação de 

uma lombofaixa na rua São Paulo, 1890, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3145/18 a 3148/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

toda a extensão das ruas Brasília, Prates, Guia Lopes e travessa Santa Rita, 

bairro Oswaldo Cruz; a instalação de um espaço de lazer para cães, 

denominado pracão, na praça ao lado da Unidade Básica de Saúde Catarina 

M. Dall'Anese, no bairro Olímpico; a possibilidade de demarcação do solo 

com a pintura de faixa "carga e descarga", na rua Espírito Santo, 491, no bairro 

Santo Antônio; e o plantio de 141 mudas de árvores ornamentais na extensão 

do município, em comemoração e homenagem ao 141º aniversário de São 

Caetano do Sul, em 28 de Julho de 2018. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3150/18 a 3160/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a extensão 

do prazo para pagamento em parcela única do IPTU na cidade de São Caetano 

do Sul; a elaboração e distribuição de cartilhas educativas sobre os cuidados 

com o passeio público na cidade de São Caetano do Sul; estudos para fiscalizar 

a circulação de carroças pelas vias da cidade; a excelência na prestação de 

serviços por parte das empresas contratas pela Prefeitura Municipal, para 

recapear as vias na cidade de São Caetano do Sul; a padronização dos fios nos 

postes de energia de toda a cidade; a construção de banheiros públicos na 

cidade de São Caetano do Sul; a adequação e manutenção das lombadas em 

todas as vias da cidade de São Caetano do Sul; a construção ou adequação de 

um rebaixamento no cruzamento entre as ruas Nelly Pellegrino e Raimundo 

Maffei, bairro Nova Gerty; a construção de galerias de águas pluviais na rua 

Raimundo Maffei, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas , com auxílio de motocicletas e mediante maior frequência, nas ruas 
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da cidade, principalmente no período noturno adentrando a madrugada; e o 

recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Raimundo Maffei, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3161/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando identificar pista 

demarcada ou faixa de travessia de pedestres sobre a rua, ou seja, sobre o 

retorno, conversão e passagem de veículos, identificação esta em continuidade 

à pista central de caminhada e bicicletas existentes no canteiro central da 

avenida Presidente Kennedy, 2300, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3162/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a reforma do passeio na avenida Senador 

Roberto Simonsen, nº 300, Centro de Saúde, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3165/18 a 3168/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: intimar a viação Santa 

Paula para a reforma da calçada na rua Boa Vista, da rua Theobaldo de Nigris 

até o começo do muro do Supermercado Sonda, bairro Boa Vista; a reforma 

da calçada do clube GISELA, na rua Boa Vista, bairro Boa Vista; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, e imediações, bairro Santa Maria; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Artur Rubens Del Cid, e 

imediações, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3169/18 a 3195/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

uma árvore na rua Francisco Alves, 462, bairro Boa Vista; a limpeza e 

notificação do proprietário do edifício abandonado na alameda João Galego, 

635, bairro Santa Maria; a poda de uma árvore na esquina das ruas Conde de 

Porto Alegre e rua Lamartine Babo, 1778, bairro Boa Vista; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em 

toda extensão da travessa Araguaia, bairro Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda 

extensão da rua Ivaí, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 

da alameda Araguaia, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 

da rua Madeira, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Tibagi, 

bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua General Humberto de 
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Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 

da rua Guaporé, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Silvia, 

bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Piabanha, bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio 

de motocicletas em toda extensão da rua Acanã, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas em toda extensão da rua Arapuã, bairro Santa Maria; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em 

toda extensão da rua Guaiamú, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 

da rua Taipas, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Lomas 

Valentinas, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas em toda extenção da rua Tayi, bairro 

Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de motocicletas em toda extensão da rua Anita Garibaldi, bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio 

de motocicletas em toda extensão da rua Paraguassu, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas em toda extensão da rua Solimões, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

motocicletas em toda extensão da rua Teffé, bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em 

toda extensão da rua Nazaret, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão 

da rua Maceió, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da alameda João 

Galego, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas em toda extensão da alameda Conde 

de Porto Alegre, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3196/18 e 3197/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize 

lavagem dos passeios públicos (calçadas) da região central da cidade, 

especialmente nas vias: Rio Grande do Sul, Manoel Coelho, Baraldi, Santa 

Catarina, praça Cardeal Arcoverde e adjacências; e a instalação de 

"container", para depósito de lixo, nas imediações das ruas Tamandaré e 

Manoel Augusto Ferreirinha, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 3199/18 a 3202/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos criteriosos para rigorosa fiscalização e 

combate a eventuais focos de escorpião nas escolas, parques, praças no parque 

Santa Maria, bairro Santa Maria; envio de um especialista para verificar 

árvore seca na rua Antônio Garbelotto, 276, bairro Barcelona; notificar o 

proprietário do imóvel na rua da Fortuna, 147, bairro Prosperidade; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas estudos para 

verificação de indigentes na praça Maria Salete Bento Cicaroni, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3204/18 e 3205/18. 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 institua a campanha sobre o uso correto 

dos fones de ouvido; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre cria o código de alerta de pessoas desaparecidas no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3206/18. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que 

envie uma equipe de campo para a realização da poda da árvore na rua São 

Francisco de Assis, 107, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3207/18 e 3208/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos para reforma e revitalização da quadra 

de futebol na rua Rio de Janeiro, praça Salvador Quero Lopes, bairro Oswaldo 

Cruz; e estudos para a instalação de um redutor de velocidade na rua Silvia, 

na altura do nº 1200, próximo à escada, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3209/18 e 3210/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento na rampa de acesso para cadeirantes ao 

passeio público na avenida Goiás, 542, em frente ao Posto Ipiranga, bairro 

Santo Antônio; e a troca de lâmpada queimada na rua Martim Francisco, 238, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3212/18 a 3214/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

lombada ou lombofaixa na rua Silvia nas proximidades do nº 1339; estudo 

para viabilizar a instalação de lombada ou lombofaixa na rua Tomaso Tomé 

compreendida entre as rua Caetano Garbelotto e travessa da Fonte; e estudo 

para viabilizar a instalação de lombada ou lombofaixa na rua Manoel Augusto 

Ferreirinha compreendida entre as rua Tamandaré e rua Porto Calvo. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3216/18. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando oferecer aulas gratuitas de bicicleta 
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voltada à terceira idade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3218/18. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que 

envie uma equipe de campo para a realização da poda da árvore na rua Tomé 

de Souza, 920, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3220/18 a 3225/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

estudos para plantio de árvore na rua Taipas altura do n.º 49, bairro Barcelona; 

estudos para a revitalização do passeio público (calçada) na avenida 

Presidente Kennedy, n.º 1997, bairro Olímpico; estudos para a instalação de 

vaga de estacionamento para idoso em frente ao Condômino do Radialistas 

localizado na rua Ângelo Aparecido Radim, 192, bairro São José; 

providências urgentes no sentido de realizar a manutenção da tampa do bueiro, 

localizado na rua Amazonas, 658, esquina com a avenida Goiás, o Centro; o 

recapeamento asfáltico no cruzamento da rua Niterói com a rua Goitacazes, 

no Centro; e a poda da copa de árvore na rua Rio de Janeiro, 1248, no bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3227/18 a 3233/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para plantio 

de árvore na rua Pinto Ferraz n.º 84, Centro; a poda da copa de árvore na rua 

Taipas, 46, bairro Santa Maria; providências urgentes no sentido de realizar a 

manutenção ou a troca da tampa do bueiro, localizado na avenida Presidente 

Kennedy, em frente ao número 1997, bairro Olímpico; notificar o proprietário 

do terreno visando providencias para rigorosa limpeza na rua Taipas 49, bairro 

Barcelona; estudos para instalação de semáforo e sinalização de trânsito na 

esquina da rua São Paulo com a rua vital Brasil no bairro Santa Paula; a poda 

da copa de árvore na rua Piratininga n.º 722, no bairro Santa Paula; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, com apoio de 

motocicletas, na rua Benjamin Constant, altura do número 157, no bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3241/18 a 3243/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da 

calçada na avenida Conde Francisco Matarazzo, 150, Centro; a implantação 

de coletores de baterias, pilhas e similares em diversos pontos estratégicos na 

cidade; e a implementação em São Caetano do Sul, em parceria com o 

Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Programa de Alistamento 

Civil para Jovens, o JEPOE: jovens no exercício do programa de orientação 

estadual. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3249/18 e 3250/18. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a ampliação do Programa Agente 
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Sênior para o segundo semestre de 2018; e a renovação dos contratos dos 

Agentes Seniores, cujo vencimentos referem-se ao mês de agosto de 2018. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3252/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de um Comitê 

Gestor Municipal para garantir a implementação e sustentabilidade do 

Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância (SPPI). “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3257/18 a 3259/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: regulamentar a atividade denominada 

transporte de passageiros por aplicativo e ou plataforma digital; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação da Academia ao Ar 

Livre na praça Mauá localizada na estrada das Lágrimas, defronte ao Instituto 

Mauá de Tecnologia; e criar o programa esporte na praça. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3262/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando autorizar o desconto especial, 

parcial, proporcional e temporário de IPTU, para proprietários que construam 

ou reformem calçadas e/ou passeios públicos, lindeiros às suas propriedades 

e correspondentes à sua testada, com observação de critérios técnicos de 

acessibilidade e layout arquitetônicos adequados à ampla acessibilidade para 

pessoas com quaisquer espécies de deficiência física ou mobilidade reduzida, 

segundo normas técnicas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3263/18 a 

3267/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de vaga de estacionamento para idoso em frente ao parque 

Catarina Scarparo D’Agostini, localizado na rua Ângelo Aparecido Radim, no 

bairro São José; a instalação de uma rampa de acessibilidade para portadores 

de deficiências ou mobilidade reduzida, em frente ao parque Catarina 

Scarparo D’Agostini, localizado na rua Ângelo Aparecido Radim, no bairro 

São José; a instalação de vaga de estacionamento para deficiente físico em 

frente ao parque Catarina Scarparo D’Agostini, localizado na rua Ângelo 

Aparecido Radim, no bairro São José; a instalação de farol para pedestre com 

o dispositivo 'botoeira' na avenida Doutor Augusto de Toledo, nº 718, lado 

esquerdo na rua no sentido centro, no bairro Santa Paula; e a instalação de 

uma rotatória no cruzamento da rua Benjamin Constant, com a rua Piratininga, 

no bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3274/18 a 

3305/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico em todas as vias do bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico em 

todas as ruas do bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico em todas as ruas 

do Centro; o recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Cerâmica; o 
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recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Fundação; o recapeamento 

asfáltico em todas as ruas do bairro Jardim São Caetano; o recapeamento 

asfáltico em todas as ruas do bairro Mauá; o recapeamento asfáltico em todas 

as ruas do bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico em todas as ruas do 

bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Oswaldo 

Cruz; o recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Prosperidade; o 

recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Santa Maria; o 

recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Santo Antônio; o 

recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro São José; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no 

combate ao uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas na praça São Caetano 

Di Thiene, bairro Santa Paula; a instalação de sinalização de trânsito que 

proíba o estacionamento de veículos de carga na rua Ribeirão Pires, 

notadamente próximo ao cruzamento com a rua Pirajú, no bairro Olímpico; 

estudos e tratativas visando a realização de limpeza e manutenção de vias 

públicas, durante o período da madrugada, no bairro Boa Vista; a realização 

de limpeza e manutenção de vias públicas, durante o período da madrugada, 

no bairro Boa Vista; a realização de limpeza e manutenção de vias públicas, 

durante o período da madrugada, no bairro Nova Gerty; a realização de 

limpeza e manutenção de vias públicas, durante o período da madrugada, no 

bairro Olímpico; estudos e tratativas visando a realização de limpeza e 

manutenção de vias públicas, durante o período da madrugada, no bairro 

Oswaldo Cruz; estudos e tratativas visando a realização de limpeza e 

manutenção de vias públicas, durante o período da madrugada, no bairro 

Prosperidade; estudos e tratativas visando a realização de limpeza e 

manutenção de vias públicas, durante o período da madrugada, no bairro Santa 

Maria; estudos e tratativas visando a realização de limpeza e manutenção de 

vias públicas, durante o período da madrugada, no bairro Jardim São Caetano; 

estudos e tratativas visando a realização de limpeza e manutenção de vias 

públicas, durante o período da madrugada, no bairro Fundação; estudos e 

tratativas visando a realização de limpeza e manutenção de vias públicas, 

durante o período da madrugada, no bairro Cerâmica; estudos e tratativas 

visando a realização de limpeza e manutenção de vias públicas, durante o 

período da madrugada, no Centro; estudos e tratativas visando a realização de 

limpeza e manutenção de vias públicas, durante o período da madrugada, no 

bairro Barcelona; estudos e tratativas visando a realização de limpeza e 

manutenção de vias públicas, durante o período da madrugada, no bairro Santa 

Paula; estudos e tratativas visando a realização de limpeza e manutenção de 

vias públicas, durante o período da madrugada, no bairro Santo Antônio; e 
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estudos e tratativas visando a realização de limpeza e manutenção de vias 

públicas, durante o período da madrugada, no bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3309/18 e 3310/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa e raiz, rua Engenheiro 

Cajado de Lemos, 79, e 89, bairro Cerâmica; e a construção de sanitários 

próximos a pista de bocha. rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

501, parque Talita Thomé Tomarevsky, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3312/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

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

Edilidade, versando sobre multa pelo acionamento indevido dos serviços 

telefônicos - 156 - de atendimento a emergências relativos ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Polícia, Bombeiros e Guarda Civil 

Municipal, em falsas ocorrências e solicitação de remoções ou resgates. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3314/18 a 3316/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a intimação do 

proprietário do imóvel na rua São Paulo, 391, bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico na rua Teffé, 121, bairro Santa Maria; e a poda de 

árvore na rua Guaporé, 111, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3319/18 a 3326/18. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que realize o recapeamento asfáltico e a manutenção da valeta 

localizada na rua Padre Manoel da Nóbrega, altura do número 110, bairro São 

José; que realize a repintura da faixa de travessia de pedestre na rua São Luís, 

altura do número 80, bairro Santa Paula; que realize o recapeamento asfáltico 

na rua Marechal Deodoro, altura do número 258, bairro Santa Paula; que 

realize o recapeamento asfáltico na rua Manoel Augusto Ferreirinha, altura do 

número 1185, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na alameda Conde 

de Porto Alegre, altura do número 1463, bairro Santa Maria; a manutenção do 

ponto de parada de ônibus, localizado na alameda Conde de Porto Alegre, 

altura do número 1455, bairro Santa Maria; a instalação de grelhas nos 

bueiros, localizados na rua Serafim Constantino, altura do número 100, 

Centro; e inserir os dizeres "Antes de construir ou reformar, procure 

orientação técnica e evite multas", nos carnês de IPTU - imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3327/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando uma fiscalização no imóvel na rua Henrique 

Dias, 53, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3328/18 a 

3330/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

permissão de utilização de bicicletas e skates por crianças de até 12 (doze) 

anos, conforme define o artigo 2º da Lei nº 8069/1990, no Espaço Verde Chico 

Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, bairro São José; a troca 

da tampa de ferro da caixa de inspeção de cabos subterrâneos, localizada na 

rua Santa Catarina, 198, Centro; e a pintura e reforma da Unidade Básica de 

Saúde, localizada na rua Vanda, 11, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3332/18 e 3333/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas na rua Fernando Piva, bairro Cerâmica; e que refaça o 

recapeamento asfáltico na alameda Conde de Porto Alegre, 1479, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3336/18 a 3350/18. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas em toda extensão do bairro Fundação; realizar estudos a fim de criar 

parcerias com agremiações do bairro, a abrirem suas portas para o lazer das 

crianças e jovens do bairro Fundação; a elaboração de estudos visando 

proceder a manutenção da iluminação dos postes localizados em todas as ruas 

do bairro Fundação; estudos sobre a possibilidade de revitalizar o terminal 

rodoviário Dr. Nicolau Delic, visando que o mesmo ofereça acessibilidade em 

forma de rampas e barras de apoio a portadores de necessidades especiais, 

possibilitando oferecer aos frequentadores um local limpo, adequado, 

moderno e seguro, condizente com o que se espera de um espaço idealizado 

para ser um cartão de visita da nossa cidade; realizar estudos a fim de 

providenciar, em 'caráter de urgência', a dedetização e desratização dos 

bueiros e das ruas do bairro Fundação; que realize completa revitalização e 

aquisição de mobiliário adequado para maior conforto e aproveitamento dos 

frequentadores da Biblioteca Paul Harris, localizada na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, nº 255 - Santa Paula; a elaboração de estudos visando manutenção 

geral na iluminação e no calçamento da praça Cardeal Arcoverde, localizada 

na passagem Carlos de Campos - Centro; revitalização geral no Centro de 

Especialidades Médicas Samuel Klein, localizado na rua Heloísa Pamplona, 

nº 269, bairro Fundação; avaliar a possibilidade da construção de uma unidade 

escolar de ensino fundamental de período integral no bairro Fundação ou, 

ainda, implantar o período integral na escola municipal de ensino fundamental 

Senador Fláquer; manutenção geral na EMI Marily Chinaglia Bonaparte; a 

implantação de um Centro Integrado de Saúde e Educação - CISE, no bairro 

Fundação; a instalação de cobertura (abrigo) nos pontos de parada de ônibus, 

localizados nas ruas do bairro Prosperidade; realizar poda e vistoria nas 
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árvores das ruas do bairro Fundação; acelerar processo de limpeza dos bueiros 

localizados nas ruas do bairro Fundação; e realizar recapeamento asfáltico em 

todas as vias do bairro Fundação, com atenção especial para aquelas que 

recebem maior fluxo de veículos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3351/18 e 3352/18. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

do passeio na avenida Goiás, 547, rampa para deficiente na faixa de pedestre, 

bairro Santo Antônio; e retirada do muro, revitalização do local e construção 

de passeio similar ao da rua Nazareth na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 

terreno da Eletroplaulo, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3353/18 a 3358/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de lombofaixa na rua Taipas, em frente ao número 506, sentido 

centro, no bairro Barcelona; a instalação de lombofaixa na rua Taipas, em 

frente ao número 484, sentido bairro, no bairro Barcelona; providenciar reparo 

e manutenção do muro no fundo da EMEI Helena Musumeci, localizada na 

avenida Paranapanema, número 670, bairro Mauá; a instalação de cobertura 

no ponto de ônibus localizado na rua Luis Fiorotti, ao lado do número 301, no 

bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas, na sinagoga, rua para n.º 67, Centro; e a poda da copa 

de árvore na rua Benjamim Constant, n.º 130, no bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3361/18 e 3362/18. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nas imediações da praça Comendador Ermelino Matarazzo, 

notadamente aos sábados e domingos de agosto, durante o período que 

compreende a 26ª Festa Italiana; e à promoção de palestras voltadas à 

prevenção ao suicídio nas escolas públicas de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3363/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando designar um profissional capacitado 

em LIBRAS, para que haja tradução simultânea na língua brasileira de sinais 

(LIBRAS), durante a realização das sessões ordinárias, sessões solenes e 

outras solenidades realizadas na Câmara Municipal, a fim de que pessoas com 

deficiência auditiva possam acompanhar o conteúdo dos trabalhos legislativos 

em sua íntegra. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2977/18. Ricardo 

Andrejuk e outros. Moção de apoio ao Congresso Nacional em favor da 

aprovação do pl 4754, de 2016, a fim de garantir as prerrogativas 

constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3027/18. 
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Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações para a Igreja Evangélica Casa de Oração para 

Todos os Povos, pela passagem de seu 11º aniversário no dia 14 de junho 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3032/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Senhor Daniel Schwarz, por sua nomeação à 

consul para assuntos judaicos em Jerusalém. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3033/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

Willian Silva Cavalcante, pelo primeiro lugar no Campeonato Brasileiro 

Estudantil de Taekwondo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3041/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

Senhor Edson Aleksandro dos Reis, mais conhecido como Aleksandro Reis, 

pelo reconhecimento obtido, juntamente com a divulgação da sua arte em 

matéria de destaque no Jornal Folha de São Paulo no domingo dia 10 de junho 

de 2018, onde este respeitado e renomado veículo da imprensa brasileira, 

publicou sua obra realizada na fachada de uma nova escola sulsancaetanense. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3046/18. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações aos moradores do bairro Prosperidade, o Senhor 

Remo Salvador Priolo e o Senhor Roberto, este mais conhecido como Sagui, 

por enaltecerem o nome da cidade, nas pinturas de rua em comemoração à 

Copa do Mundo na Rússia. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3047/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Dra. Elaine Maria 

Biasoli, pelos relevantes trabalhos prestados a frente da Secretaria Municipal 

de Segurança, na cidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3050/18. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Atende Fácil, em razão da comemoração de seu aniversário 

de 10 anos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3054/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 
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e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Dr. 

Fernando Shimidt de Paula, pela posse como Delegado Titular da Delegacia 

Seccional de São Bernardo do Campo - SP. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3058/18. Cidadãos de São Caetano do Sul. 

Requerimento solicitando a abertura de processo de cassação de mandato do 

Prefeito José Auricchio Junior. "Rejeitado, com votos contrários dos 

vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 3068/18. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Equipe de Taekwondo de São Caetano 

do Sul, representada pelos atletas Maicon Andrade, William Cavalcante e 

Gabriel Fabre, pelo sucesso nos Jogos Mundiais Escolares - Gymnasiade 

2018, que transcorreram durante os dias 5 a 7 de maio, e no Campeonato 

Grand Prix de Taekwondo, realizado no dia 1º de junho do corrente ano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3079/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações a Equipe de Ginástica do SERC Santa Maria de 

São Caetano do Sul pelas medalhas conquistadas no Campeonato Brasileiro 

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

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

3095/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício à ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do 

Sul, visando inculcar nos cardápios de bares, restaurantes, que comercializam 

bebida alcoólica, a frase "Se beber, não dirija.". Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3102/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre 

Eustáquio - VIPE, visando instituir o "Programa de Treinamento e 

Reciclagem", para motoristas, cobradores e fiscais de empresas de transporte 

coletivo para atendimento a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3113/18. 

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

de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor doutor fernando shimidt 

de paula, pela sua posse como Delegado Titular da Delegacia Seccional de 

Polícia de São Bernardo do Campo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3119/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações, visando a manutenção nos fios que estão pendurados, bem 

como, manutenção nos fios soltos ao chão da rua Tapajós, 856, bairro 

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

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

3129/18. Ricardo Andrejuk. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Auto Ônibus Santo André Ltda. - E.A.O.S.A, visando estudos para 

solução do problema quanto a falta de local apropriado para os funcionários 

satisfazerem suas necessidades básicas. rua Conceição, ponto final de ônibus, 

bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 3133/18. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a poda de uma 

árvore, situada na rua Martim Francisco, 348, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3135/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Antonieta, 

132, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 3149/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

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

extensão das ruas Brasília, Prates, Guia Lopes e travessa Santa Rita, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3163/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

na rua Artur Rubens Del Cid, e imediações, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3164/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco e imediações, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3203/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao tiro de guerra 02-69 de São Caetano do Sul, por 

ter participado com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de São Caetano, 

no sábado, dia 22 de julho, do mutirão para eliminar possíveis criadouros do 

mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue e outras doenças no 
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bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3215/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à ACISCS - Associação Comercial e Industrial de 

São Caetano do Sul, visando solicitar aos comerciantes que criem e instalem 

nos centros comerciais de São Caetano do Sul o Programa Código de Alerta 

de Pessoas Desaparecidas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3219/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando construir, 

"cimentar", uma passagem para pedestres no gramado da rede de energia na 

rua Nazaret, 369, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3226/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, na rua Benjamin Constant, 

proximidades do número 157, no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3239/18. Olyntho Sequalini 

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

Congratulações à general motors do Brasil, pelos 50 anos do lançamento do 

Chevrolet Opala. Primeiro carro de passeio produzido produzido pela General 

Motors no Brasil na cidade de São Caetano do Sul, em 1968. com mais de um 

milhão de unidades produzidas, o chevrolet opala tornou-se um ícone da 

indústria automobilística brasileira. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3244/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, visando a inserção 

do município de São Caetano do Sul no Programa de Alistamento Civil Para 

Jovens, o JEPOE: jovens no exercício do programa de orientação estadual. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3251/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria de Estado da Saúde, visando a inserção do município de São 

Caetano do Sul no Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância (SPPI). 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3256/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando estender as linhas de ônibus 
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que atendem o bairro Mauá, solicitando sua circulação no entorno da praça 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3306/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

DETRAN/SP - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, visando a 

disponibilização de banca examinadora especial, responsável pela avaliação 

de Exame Prático para Deficientes, 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. 3307/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Dr. Gilmar 

Camargo Bessa, pela posse como Delegado Titular da Delegacia Sede do 

município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3313/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando conveniar-se com a municipalidade de São Caetano do Sul, tendo 

como objetivo trazer para São Caetano do Sul o exitoso programa Eletropaulo 

nas escolas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3317/18. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações para todos os escotistas de São Caetano 

do Sul, pela passagem do Dia do Chefe Escoteiro, celebrado no último dia 06 

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

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

3318/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao jornalista esportivo Luciano Luiz, 

por ser o representante do Grande ABC na Copa do Mundo da Rússia. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3331/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio 

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

Piva e imediações, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3360/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da praça Comendador Ermelino Matarazzo, notadamente aos 

sábados e domingos de agosto, durante o período que compreende a 26ª Festa 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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2773/18. César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações 

a respeito da relação contratual da Prefeitura com a empresa TB Serviços e 

todas as suas coligadas (transbraçal, tb facilities etc.), responsável por vários 

contratos firmados com o Poder Executivo Municipal, em sua administração 

direta e indireta. Colocado em discussão, o ficam "pendentes discussão e 

votação". Processo nº. 3082/18. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

falecimento do Pastor Evandro Luiz da Silva. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3132/18. Marcos Sergio Goncalves 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do estimado Autonomista Senhor 

Nelson Infanti. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3137/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

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

Roberto Florêncio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3198/18. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção 

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

Odila Fernandes dos Passos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3234/18. Anacleto Campanella Junior. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Alberto Alexandrino de Souza. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3245/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Ida Mayer. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3246/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 

Odila Fernandes dos Passos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3248/18. Eclerson Pio Mielo e outros. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Emiliani. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3268/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de Camila Zecchin Hypolito. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3269/18. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Maria da Paz Ramos da Silva. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3270/18. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Marcos Henrique 

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

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

3271/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Lourenço 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3273/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Nelson 

Albuquerque de Oliveira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3334/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção 

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

Matheus Fernandes Bueno Carvalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3335/18. Eclerson Pio Mielo e outros. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Julio Marcucci Sobrinho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3359/18. Maurício Fernandes da 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Carmem Calantonio Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de 

profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de 

silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à 

fase de Explicação Pessoal. Para fazer um comunicado relevante, fazem uso 

da palavra o Sr. Presidente e a Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto Campanella 
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Junior, César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Getúlio de Carvalho 

Filho, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Ricardo 

Andrejuk, 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. O 1º Secretário procede a leitura 

da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 5248/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

inclusão da mensagem ‘Fiscalize o seu Município’, nas impressões dos 

documentos da Prefeitura e no site oficial do Município e dá outras 

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

Cavalcanti de Lira. E ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores 

Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. Colocado em 

votação, fica “Aprovado o Parecer, com votos contrários dos vereadores 

César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de 

Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se.” Para fazer declaração 

de voto, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item II - 

Processo nº 5577/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do 

Serviço Funerário Municipal e dá outras providências”. Colocado em 

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

encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo e Anacleto Campanella Junior. Colocado em votação, fica 

“Aprovado o Parecer, com votos contrários dos vereadores César 

Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se.” Para fazer declaração de 

voto, fazem uso da palavra os vereadores Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Sidnei 

Bezerra da Silva. Item III - Processo nº 5880/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 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 ‘Dia de 

Combate ao Tabagismo’ 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 6391/17. 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 divulgação da 

ordem dos pedidos de corte e poda de árvores no Município de São Caetano 
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do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, faz uso da palavra 

o Vereador Sidnei Bezerra da Silva, que pede o arquivamento do processo. 

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

votação o pedido de arquivamento do processo, fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item V - Processo nº 1454/18. 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, 

a ‘Semana de Prevenção à Síndrome de Diógenes’ 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”. Para fazer declaração de voto, faz uso da palavra 

a Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Item VI - Processo 

nº 2883/18. Roberto Vagner Ribeiro Barbato. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Padre Rogério de Melo, 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 19 (dezoito) votos “SIM”, 

fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente convida os senhores vereadores para 

Sessão Solene que ocorrerá nos dias 9 e 10 deste mês, ambas a partir das 

dezenove horas, dedicadas, respectivamente, à outorga do título de “Cidadão 

Sulsancaetanense” ao Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Henrique Focesi 

Sampaio, e ao “Dia do Advogado”, e  declara, às dezenove horas e cinquenta 

e cinco minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, 

que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e 

Primeiro Secretário. .......................................................................................... 
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