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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

VINTE E UM DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e sete 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 21ª Sessão Ordinária e 

da 11ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1554/18. 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 relativo ao 

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

1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

cópias dos Decretos: nº 11.314, de 30/07/18; nº 11.318, de 02/08/18; nº 11.319, 

de 07/08/18; e nº 11.320, de 09/08/18. “Ciente”. Processo nº. 3739/18. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do caput do art. 1º da Lei nº 5.625, 

de 19 de abril de 2018 que autoriza a contratação de financiamento com a Caixa 

Econômica Federal, para a implementação do Programa Avançar Cidades - 

Resíduos Sólidos.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 3666/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 2º da Lei 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. 3720/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

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

Caetano do Sul, o 'Agosto Laranja', dedicado à realização de ações de 

conscientização e prevenção à todos os tipos de deficiência e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3721/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do art. 1º da Lei 3.704, de 02 de 

julho de 1998, que instituiu o Dia da Juventude, no município de São Caetano do 

Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 
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Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3722/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 1º da Lei nº 4.192, 

de 18 de dezembro de 2003, que alterou a redação do art. 1º da Lei 3.630, de 26 

de fevereiro de 1998, que instituiu o Dia do Idoso, e dá outras providências.". “Às 

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

3734/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Acrescenta o § 3º ao 

artigo 1º da Lei nº 5.171, de 20 de março de 2014, que dispõe sobre a Assistência 

Espiritual Voluntária nos hospitais de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3738/18. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias de disponibilizar 

agentes de segurança privada junto aos terminais de caixas eletrônicos, no 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3916/18. 

Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de 

Conscientização sobre os Malefícios Causados pelo Consumo Excessivo de 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3917/18. Maurício Fernandes da 

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

do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Zumba' e dá outras providências.". 

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

nº. 3971/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do art. 1º da Lei nº 4.549, de 28 de setembro de 2007, que 

instituiu a 'Campanha de Orientação à Qualidade de Vida Ativa do Idoso' no 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3972/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 

2º da Lei 3.874, de 03 de março de 2000, que incluiu o concurso de Miss e Mister 

Terceira Idade no Calendário Oficial de Festejos de São Caetano.". “Às 

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

3973/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera 

a redação do art. 1º e art. 2º da Lei 3.843, de 19 de outubro de 1999, que 'Instituiu 

a Semana Municipal de Prevenção à Saúde do Idoso' no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3974/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 4º da Lei 3.838 de 

06 de outubro de 1999, que instituiu a obrigatoriedade de adequação dos 

elevadores dos prédios municipais e comerciais, a incluírem leitura braile para 

deficientes visuais nas suas dependências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3975/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação dos artigos 1º e 

3º da Lei nº 3. 712, de 22 de setembro de 1998, que criou as Olimpíadas Culturais 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3976/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 1º da Lei 

nº 4.806, de 29 de setembro de 2009, que instituiu a 'Campanha Permanente de 

Orientação sobre a Importância do Vínculo Familiar na Vida do Idoso 

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

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

nº. 3977/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do art. 1º da Lei nº 4.752, de 23 de abril de 2009, que instituiu 

nas escolas municipais de ensino a 'Semana de Integração da Criança e do Idoso' 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3978/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Determina a execução do Hino 

Nacional, Hino Estadual e Hino Municipal, e o hasteamento das Bandeiras do 

Brasil, do estado de São Paulo e do município de São Caetano do Sul, antes do 

início das aulas, na rede de ensino público municipal de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3986/18. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de 

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

Caetano do Sul, a 'Semana Municipal de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS', 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3987/18. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de 

Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, a "Campanha 

de Doação de Livros para Biblioteca Municipal de São Caetano do sul" e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3990/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a afixação de placas de conscientização sobre a destinação 

correta de lixo nos muros das creches e das escolas da Rede Municipal de Ensino 

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

Orçamento”. Processo nº. 3991/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

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

Caetano do Sul, a semana 'Quebrando o Silêncio em Prol da Mulher Vítima de 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3716/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' 

ao Senhor Ricardo Élio Leone, pelos relevantes serviços prestados ao município.". 

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



 

 

hae  4 

nº. 3717/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Decreto Legislativo que 

"Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Luiz Antônio Cicaroni, 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3998/18. Ricardo Andrejuk 

e outros. Moção de Repúdio à Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 442, que pretende a descriminalização do aborto até a 

décima segunda semana de gestação, atentando diretamente contra a vida e os 

direitos do nascituro. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 

3667/18 a 3674/18. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

sinalização de trânsito "pare" e da faixa de pedestres na rua Bertolino da Cunha x 

avenida Vital Brasil Filho, bairro Oswaldo Cruz; a tapagem de buraco no leito 

carrocável, situado à rua Adelaide, 187, bairro Boa Vista; a tapagem de buraco no 

leito carroçável, situado à rua Lourdes, 471, bairro Nova Gerty; a limpeza e a 

manutenção dos bueiros na rua Amazonas, 1661, bairro Oswaldo Cruz; a tapagem 

de buraco no leito carroçável na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 1185, bairro 

Nova Gerty; o reparo das rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida, na avenida Dr. Augusto de Toledo x avenida Goiás, 

bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS - campus 

Barcelona - avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona; e a repintura da faixa de 

pedestres, no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida Dr. Augusto 

de Toledo, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3675/18 a 

3682/18. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para a adaptação das 

calçadas da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na altura do número 443, 

para facilitar o acesso dos cadeirantes, no bairro Cerâmica; poda de árvore na 

avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; a colocação de uma lombofaixa na rua 

Rafael Correa Sampaio, 600, bairro Santo Antônio; que seja feita substituição do 

muro por grades no viaduto dos Autonomistas, bairro Fundação; a repintura das 

calçadas da rua Santa Catarina, Centro; revitalizar todo o canteiro central da rua 

avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José; revitalizar a praça divisória 

da avenida Prosperidade com a rua Platina, bairro Prosperidade; e colocação de 

uma faixa de pedestre entre as ruas mármores e dos Berilos, bairro Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3685/18 e 3686/18. Getúlio de Carvalho 

Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas por toda a extensão da rua Raimundo Maffei e ruas circunvizinhas, 

bairro Mauá; e envio de uma equipe de campo para a instalação de lombofaixa e 

readequação das calçadas, proporcionando acessibilidade aos cadeirantes, idosos 
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e carrinhos de bebê, no cruzamento da rua Rio de Janeiro, 738, com Luiz Louzã 

105, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3690/18 a 

3714/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de lombofaixa 

em frente ao clube AGITH, localizado na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1301, 

bairro São José; instalação de lombofaixa em frente ao Centro Poliesportivo 

Armando Lima e Silva Corujeira, localizado na rua José Benedetti, 550, bairro 

Santo Antônio; instalação de lombofaixa em frente ao Círculo Italiano, localizado 

na rua Oswaldo Cruz, 2010, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em 

frente ao clube Gonzaga, localizado na rua Luís Louzã, 170, bairro Olímpico; 

instalação de lombofaixa em frente ao CER Bochófilo São José, localizado na rua 

Rio Grande do Sul, 1083, bairro Santo Antônio; instalação de lombofaixa em 

frente ao São Cristóvão Futebol Clube, localizado na rua Perrella, 126, bairro 

Fundação; instalação de lombofaixa em frente ao Centro Recreativo Esportivo 

Fundação - CREF, localizado na rua Ceará, 509, bairro Fundação; instalação de 

lombofaixa em frente ao Centro Poliesportivo joaquim cambaúva, localizado na 

rua Capeberibe, 265, bairro Barcelona; instalação de lombofaixa em frente ao 

Centro Poliesportivo Delenice Aparecida Fonseca Oliveira, localizado na rua 

Espírito Santo, 1530, bairro Cerâmica; instalação de lombofaixa em frente ao 

Centro Esportivo Jornado Vicenzi Junior, localizado na rua Silvia, 670, bairro 

Santa Maria; instalação de lombofaixa em frente ao Centro Poliesportivo Marlene 

José Bento,localizado na rua Tibagi, 10, bairro Santa Maria; instalação de 

lombofaixa em frente ao CER Prosperidade, localizado na rua Garça, 121, bairro 

Prosperidade; instalação de lombofaixa em frente ao CIEE Alcina Dantas Feijão, 

localizado na rua Juruá, 50, bairro Mauá; instalação de lombofaixa em frente ao 

CER Natale Cavaleiro, localizado na estrada das Lágrimas, 90, Jardim São 

Caetano; instalação de lombofaixa em frente ao Complexo Poliesportivo Lauro 

Gomes de Almeida, localizado na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; 

instalação de lombofaixa em frente ao Conjunto Aquático Carlos Antonio 

Biazzoto, localizado na avenida Fernando Simonsen, 120, bairro São José; 

instalação de lombofaixa em frente ao CER Carlos Joel Nelly, localizado na rua 

nélson, 231, bairro Mauá; instalação de lombofaixa em frente ao CER Pedro 

Furlan, localizado na rua São Paulo, 200, bairro Cerâmica; instalação de 

lombofaixa em frente ao CEE Erasmo Batissaco, localizado na rua da Eternidade, 

13, bairro Mauá; instalação de lombofaixa em frente ao GBR Monte Azul, 

localizado na rua Amazonas, 1958, bairro Oswaldo Cruz; realizar estudos para 

maior flexibilização da Lei Cidade Limpa; e a empresa prestadora dos serviços de 

estacionamento rotativo Zona Azul para que implemente o fracionamento do 

horário de estacionamento, bem como que se aumente a tolerância para 15 

minutos; a realização de estudos para readequação da taxa do lixo; determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por todas as ruas circunvizinhas da pça 

São Caetano Di Thiene, bairro Santa Paula; e instalação de lombofaixa, localizada 

na rua Espírito Santo, 810, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3718/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que haja desconto de IPTU e taxa do lixo para as pessoas que tem 

feira livre à sua porta e arredores. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3723/18 

a 3729/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de lombofaixa 

em frente à Igreja Batista Voz de Cristo, localizada na rua Vieira de Carvalho, 

275, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista 

Memorial, localizada na rua José Salustiano Santana, 241, bairro Mauá; instalação 

de lombofaixa em frente à Igreja Adventista do 7º Dia, localizada na rua 

Aparecida, 306, bairro Boa Vista; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Batista em Vila Gerty, localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 923, bairro 

São José; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista Barcelona, 

localizada na rua Alegre, 257, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Adventista da Promessa, localizada na rua Professora Maria 

Macedo, 480, Centro; e instalação de lombofaixa em frente à 1ª Igreja Batista de 

São Caetano do Sul, localizada na rua Amazonas, 875, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3732/18 e 3733/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de espaço de espera de moto, com especial e maior 

brevidade na rua José Paolone, com a avenida Goiás, bairro Santa Paula; e a 

instalação de unidade móvel de energia nos semáforos, com breve início na rua 

José Paolone, com avenida Goiás, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3736/18 e 3737/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a reforma e revitalização da praça do Estudante, bairro Santo Antônio; 

e a reforma, revitalização e modernização da praça Cardeal Arcoverde, Centro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3740/18 a 3783/18. Getúlio de Carvalho 

Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista 

Filadélfia, localizada na rua Adelaide, 173, bairro Boa Vista; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Batista Nova Vida, localizada na rua São Francisco 

de Assis, 107, bairro Santa Maria; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Batista Ebenezer, localizada na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

326, bairro Santa Maria; a realização de estudos para a instalação de grades no 

meio-fio, com brevidade, na rua Baraldi, 940, Centro; instalação de lombofaixa 

em frente à Igreja Missão Apostólica Aliança Eterna com Deus, localizada na 

alameda Cassaquera, 913, bairro Barcelona; instalação de lombofaixa em frente à 



 

 

hae  7 

Igreja Evangélica Palavra de Vida Eterna, localizada na alameda Cassaquera, 

1154, bairro Barcelona; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista 

Apostólica, localizada na avenida Conde Francisco Matarazzo, 631, bairro 

Fundação; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Comunidade Evangélica 

Sara Nossa Terra, localizada na rua Herculano de Freitas, 372, bairro Fundação; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja, localizada na rua Manoel Coelho, 

111, Centro; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista Vida Nova em 

Jesus, localizada na rua Capivari, 276, bairro Nova Gerty; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Batista Shalom, localizada na rua Justino Paixão, 

337, Jardim São Caetano; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista 

Nacional, localizada na rua Baraldi, 722, Centro; instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, localizada na rua Visconde de Inhaúma, 

1138, bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Evangélica Avivamento Bíblico, localizada na rua Visconde de Inhaúma, 878, 

bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, localizada na rua Bezerra de Menezes, 146, bairro Nova 

Gerty; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus, localizada na rua Belvedere, 266, Jardim São Caetano; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada na rua 

São Caetano, 54, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Evangélica Avivamento Bíblico, localizada na rua Ingá, 400, bairro Oswaldo 

Cruz; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Avivamento Bíblico, localizada 

na rua Lomas Valentinas, 55, bairro Santa Maria; instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada na rua Lomas 

Valentinas, 211, bairro Santa Maria; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, localizada na rua Iguassu, 159, bairro Nova 

Gerty; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus, localizada na rua Paraíba, 563, Centro; instalação de lombofaixa em frente 

à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada na rua 28 de Julho, bairro 

Fundação; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Evangélica Tabernáculo 

dos Milagres, localizada na rua Visconde de Inhaúma, 389, bairro Oswaldo Cruz; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Evangélica Rio da Vida, localizada 

na rua Nelly Pellegrino, 444, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Evangélica SOS Jesus de São Caetano do Sul, localizada na rua 

Garça, 365, bairro Prosperidade; e instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Apostólica Luz do Senhor, localizada na rua Tenente Antônio João, 160, bairro 

Cerâmica; instalação de faixa de pedestre em frente à Igreja Evangélica Canaã, 

localizada na avenida Goiás, 160, bairro Santo Antônio; instalação de lombofaixa 

em frente à igreja evangélica missão nacional, localizada na rua Herculano de 

Freitas, 286, bairro Fundação; instalação de lombofaixa em frente à igreja 
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evangélica missão nacional, localizada na rua Dr. Manoel de Abreu, 345, bairro 

Olímpico; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Comunidade Cristã Tempo 

de Adoração, localizada na alameda Cassaquera, 893, bairro Barcelona; instalação 

de lombofaixa em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na 

rua Santo Antônio, 395, Centro; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Ministério Plenitude de Avivamento, localizada na rua João Pessoa, 155, Centro; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Comunidade Gerar Vidas em Cristo, 

localizada na rua Major Carlos Del Prete, 337, Centro; instalação de lombofaixa 

em frente à Igreja Evangélica Manancial da Benção, localizada na rua dos 

Diamantes, 471, bairro Prosperidade; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Adventista do 7º Dia ministério de Reforma, localizada na rua Marlene, 174, 

bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Evangélica Vida 

na Palavra, localizada na rua Giovani Perucchi, 156, bairro Oswaldo Cruz; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, 

localizada na rua Nelly Pellegrino, 818, bairro Nova Gerty; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Batista Vida Nova, localizada na rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, 430, bairro Olímpico; instalação de lombofaixa em frente à 

Igreja Bola de Neve Church, localizada na rua Joaquim Nabuco, 112, bairro Santo 

Antônio; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Ministério Fonte de 

Restauração e Vida, localizada na rua Frieda, 278, bairro Nova Gerty; instalação 

de lombofaixa em frente à Igreja 1ª Presbiteriana Independente de São Caetano 

do Sul, localizada na rua Giovani Perucchi, 332, bairro Oswaldo Cruz; instalação 

de lombofaixa em frente à Igreja 2ª Presbiteriana Independente de São Caetano 

do Sul, localizada na rua Ingá, 157, bairro Oswaldo Cruz; e instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Ministério Vida e Vitória, localizada na rua Heloísa 

Pamplona, 510, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3784/18 

a 3844/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Lourdes, 460, bairro 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio 

de viaturas na rua dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Marechal 

Deodoro, 445, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viaturas na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

120, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxílio de viaturas na rua Capivari, 627, bairro Nova Gerty; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Ivaí, 65, 

bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 
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auxílio de viaturas na rua Paraíba, 646, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Mogi Guassu, 80, 

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

auxílio de viaturas na rua Doutor Durval Vilalva, 125, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na estrada das Lágrimas, 

320, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxílio de viaturas na rua Vieira de Carvalho, 525, bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na avenida Paranapanema, 670, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Vanda, 73, bairro Boa 

Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

viaturas na rua Oriente, 333, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, 1050, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viaturas na rua Teffé, 460, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na rua Arlindo Marchetti, 508, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Coronel Camisão, 

320, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viaturas na rua Rafael Correa Sampaio, 584, bairro 

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

auxílio de viaturas na rua Santa Rosa, 79, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Flórida, 975, 

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

auxílio de viatura na rua Martim Francisco, 177, bairro Santa Paula; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua 

Maranhão, 22, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viaturas na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 849, bairro 

São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

viaturas na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na avenida Paraíso, 600, 

bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxilio de viaturas, motocicletas e/ou carros na rua Capivari, 500, bairro 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio 

de viaturas, motocicletas e/ou carros na rua Humberto de Campos, 550, bairro São 

José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

viaturas, sejam motocicletas e/ ou carros no entorno da EMEF Ângelo Raphael 

Pellegrino, na estrada das Lágrimas, 1656, Jardim São Caetano; determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Porto 

Calvo, 77, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viaturas na rua Professora Maria Macedo, 240, Centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na rua rua ulysses tornincasa, 160, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Silvia, 1743, bairro 

Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de viaturas na alameda Conde de Porto Alegre, 1540, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na rua Tenente Antônio João, 413, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Sebastião Gomes de 

Lima, 60, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viaturas na rua Desireè Malateaux, 129, bairro Mauá; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na rua Pernambuco, 100, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viaturas na rua Tomaso Tomé, 270, bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na rua dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Flórida, 525, bairro 

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

de viaturas na rua Walter Figueira, 44, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Tupi, 300, bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

viaturas na avenida Paraíso, 831, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Nestor Moreira, 360, 

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

auxílio de viaturas na rua Herculano de Freitas, 265, bairro Fundação; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na avenida 

Papa João XXIII, 601, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua José Benedetti, 550, bairro Santo 

Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

viaturas na avenida Vital Brasil Filho, 600, bairro Oswaldo Cruz; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Heloísa 

Pamplona, 180, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viaturas na avenida Paraíso, 520, bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na rua Ivaí, 63, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de viatura na rua Silvia, 670, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na Miguel Glebochi, 90, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 
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rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Busch, 42, bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas 

na rua Giovani Perucchi, 190, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Prestes Maia, 100, 

bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de viaturas na rua do Coral, 155, bairro Prosperidade; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas na rua Lisboa, 

399, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3846/18 a 

3848/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que se 

intime o proprietário do imóvel na rua 28 de Julho, 506, bairro Fundação; que 

intime o proprietário do imóvel na rua São Paulo, 391, bairro Cerâmica; e a poda 

da raiz da árvore localizada na rua 28 de Julho, 506, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3850/18 a 3907/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

concessão de isenção de todas as taxas e contribuições municipais aos templos 

religiosos cristãos do município de São Caetano do Sul; instalação de lombofaixa 

em frente à Igreja Comunidade Cristã Fundamentos da Fé, localizada na rua Luís 

Fiorotti, 612, bairro Olímpico; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Shalom 

ABC Comunidade Cristã, localizada na rua Boa Vista, 409, bairro Boa Vista; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Ministério Paz e Glória para as 

Nações, localizada na rua José de Franca Dias, 171, bairro São José; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Batista da Graça, localizada na avenida Tijucussú, 

397, bairro Olímpico; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Mundial do 

Poder de Deus, localizada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1303, 

bairro Cerâmica; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Ministério 

Semeando Esperança, localizada na avenida Teresa Campanella, 555, bairro Boa 

Vista; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista Shalom, localizada na 

rua Oswaldo Cruz, 658, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à 

Igreja Assembleia de Deus Missionária, localizada na rua Pindorama, 333, bairro 

Olímpico; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Comunidade Cristã Monte 

Santo do Senhor, localizada na avenida Vital Brasil Filho, 506, bairro Oswaldo 

Cruz; instalação de lombofaixa em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular 

Templo dos Adoradores, localizada na rua Alagoas, 630, Centro; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Apostólica Frutos da Promessa, localizada na rua 

Espírito Santo, 230, bairro Santo Antônio; instalação de lombofaixa em frente à 

Igreja Batista Água Viva, localizada na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 616, 

bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Tabernáculo o 

Brasil para Cristo, localizada na rua Silvia, 1493, bairro Oswaldo Cruz; instalação 
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de lombofaixa em frente à Igreja Assembleia de Deus Semeadores da Última 

Hora, localizada na rua Oriente, 890, bairro Barcelona; instalação de lombofaixa 

em frente à igreja comunidade evangélica da paz, localizada na alameda São 

Caetano, 629, bairro Santa Paula; instalação de lombofaixa em frente à igreja 

comunidade cristã de São Caetano do Sul, localizada na rua Paraíba, 555, Centro; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Ministério Evangélico Jesus Cristo é 

o Senhor, localizada na rua Boa Vista, 51, bairro Boa Vista; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Batista Renovada Rocha Eterna, localizada na rua 

Nelly Pellegrino, 349, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à 

Igreja Pentecostal Adonay, localizada na avenida Lions Club, 113, bairro Nova 

Gerty; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Evangélica Jesus, localizada 

na rua Francisco Falzarano, 210, bairro Mauá; instalação de lombofaixa em frente 

à Igreja Evangélica Deus é Amor, localizada na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 

766, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Comunidade 

Apostólica Sol da Justiça, localizada na rua Eldorado, 87, bairro Prosperidade; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Apostólica Caminho Santo, localizada 

na rua Juruá, 302, bairro Mauá; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Presbiteriana Renovada, localizada na estrada das Lágrimas, 95, Jardim São 

Caetano; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Cristã Trono da Graça, 

localizada na rua Maceió, 525, bairro Barcelona; instalação de lombofaixa em 

frente à igreja pentecostal majestade e poder, localizada na rua Boa Vista, 43, 

bairro Boa Vista; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Cristã Maranata, 

localizada na rua Rosa, 186, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Videira, localizada na rua Manoel Coelho, 703, Centro; instalação 

de lombofaixa em frente à Igreja Comunidade Evangélica Vinho Novo, localizada 

na rua dos Meninos, 118, bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente 

à Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua dos Cristais, 215, bairro 

Prosperidade; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Ministério Comunidade 

Ágape, localizada na rua Francesco de Martini, 51, bairro Oswaldo Cruz; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Adventista do 7º Dia, localizada na 

rua Engenheiro Rebouças, 520, bairro Cerâmica; instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Batista Atos 29, localizado na rua Nazaret, 1296, bairro Santa 

Paula; instalação de lombofaixa em frente à a a a Igreja Evangélica Casa de 

Oração para Todos os Povos, localizada na rua Visconde de Inhaúma, 654, bairro 

Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista Apostólica 

Maná, localizada na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 653, bairro Nova Gerty; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Avivamento Bíblico, localizada na 

rua Santos Dumont, 152, bairro Boa Vista; instalação de lombofaixa em frente à 

Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Nelly Pellegrino, 516, 

bairro Nova Gerty; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Batista Renovada 
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Vida Nova, localizada na rua Santo André, 214, bairro Boa Vista; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Evangélica Príncipe da Paz, localizada na rua 

Francisco Falzarano, 63, bairro Mauá; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Cristã Nova Aliança, localizada na rua Major Carlos Del Prete, 531, Centro; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, 

localizada na rua Coronel Camisão, 220, bairro Oswaldo Cruz; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada na avenida 

Conde Francisco Matarazzo, 593, bairro Fundação; instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Missão Getsemani, localizada na rua Garça, 281, bairro 

Prosperidade; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Pentecostal Jesus é a 

Luz da Vida, localizada na rua Bom Pastor, 887, bairro Oswaldo Cruz; instalação 

de lombofaixa em frente à Igreja Ministério Sermão da Montanha, localizada na 

avenida Senador Roberto Simonsen, 827, bairro Santo Antônio; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Comunidade Evangélica Ebenezer, localizada na 

rua Major Carlos Del Prete, 840, Centro; instalação de lombofaixa em frente à 

Igreja Comunidade El-Shadday, localizada na rua Professora Maria Macedo, 280, 

Centro; instalação de lombofaixa em frente à igreja evangélica gileade, localizada 

na rua Humberto de Campos, 527, bairro São José; instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Evangélica Altar do Senhor, localizada na rua Visconde de 

Inhaúma, 267, bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente à Igreja 

Batista Esperança, localizada na avenida Antônio da Fonseca Martins, 249, bairro 

São José; instalação de lombofaixa em frente à igreja evangélica palavra da fé, 

localizada na rua Conselheiro Lafayette, 443, bairro Santa Paula; instalação de 

lombofaixa em frente à Igreja Apostólica Renascer em Cristo, localizada na 

avenida Goiás, 841, bairro Santo Antônio; instalação de lombofaixa em frente à 

Igreja Presbiteriana Vila Gerty, localizada na rua Marlene, 42, bairro Nova Gerty; 

instalação de lombofaixa em frente à Igreja Presbiteriana Vila Paula, localizada 

na rua Giovanni Thomé, 145, bairro Olímpico; instalação de lombofaixa em frente 

à Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, localizada na rua Heloísa Pamplona, 

177, bairro Fundação; instalação de lombofaixa em frente à Igreja Presbiteriana 

Filadélfia, localizada na rua Niterói, 226, Centro; e instalação de lombofaixa em 

frente à Igreja Metodista do Brasil, localizada na rua Amazonas, 1441, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3909/18 a 3912/18. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reforma, revitalização e modernização 

das instalações da Creche Lar Samaritano da Mãe Operária, situada na rua 

Professora Maria Macedo nº 240, Centro; a implantação de serviços de cuidados 

paliativos no município de São Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Paschoale Cavana, bairro 

Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 
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imediações da USCS - campus Conceição, altura do nº 321, da rua Conceição, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3918/18 a 3960/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a tomada de providências para que os 

veículos que passam pela rua Pedro José Lorenzini não subam na calçada a fim 

de cortar caminho para a avenida Goiás, infringindo as regras de trânsito e 

colocando a vida dos pedestres em risco. Rua Pedro José Lorenzini, 420, Centro; 

a aquisição de rede digital para operação da Guarda Civil Municipal - GCM; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas a confecção de uniforme 

da GCM e entrega em maior quantidade e em menor tempo para os operacionais, 

bem como adquirir equipamentos como coturno, cintos, coldres e outros 

equipamentos com qualidade de marcas como Safariland, Blackhawk ou 5.11 ou 

Equiparadas; a implementação uma equoterapia plúbica municipal para 

tratamento dos munícipes necessitados e carentes deste tratamento; a 

implementação no município um hospital veterinário; a criação do Conselho 

Municipal da Juventude Cristã; adquirir ou locar novos ônibus para os CISEs para 

que realizem viagens, passeios culturais e excursões com maior comodidade e 

segurança para os idosos; implementar em nossa cidade um hospital de retaguarda 

referência para idoso; a inclusão de terapia alternativa de osteopatia no rol de 

tratamentos oferecidos pelos CISEs do município; a inclusão de terapia alternativa 

de osteopatia no rol de tratamentos oferecidos pelo município; a inclusão de 

terapia alternativa de ozonioterapia no rol de tratamentos na saúde do município; 

a inclusão de terapia alternativa de ozonioterapia no rol de tratamentos dos CISEs 

do município; implementar no município um parque exclusivo para cachorros; a 

contratação de empresa de vigilância patrimonial para fazer a segurança de nossas 

UBS, hospitais, clinicas entre outros locais de menor complexidade e risco, para 

que se possibilite os guardas civis que ocupam esses postos ocuparem postos de 

maior complexidade e risco, e até mesmo integrarem as equipes que realizam 

rondas ostensivas em nossa cidade; providenciar a reforma, revitalização e 

abertura da piscina da Fundação Municipal Anne Sullivan; realizar a reforma e 

revitalização da piscina de saltos localizada no Conjunto Aquático Leonardo 

Speratte, incluindo os vestiários e demais dependências; a reforma e revitalização 

das duas quadras do CER Águias de Nova Gerty, rua Juruá, 50 - bairro Mauá; 

realizar a reforma e revitalização da quadra do CER Santa Maria; a inclusão de 

terapia alternativa de quiropraxia no rol de tratamentos dos CISEs do município; 

a inclusão de terapia alternativa de quiropraxia no rol de tratamentos oferecidos 

pelo município; realizar a reforma e revitalização dos conjuntos aquáticos 

Leonardo Speratte e Carlos A. Biazzoto, incluindo os vestiários; a aquisição de 

aparelhos de ressonância magnética; realizar a reforma e revitalização do anexo 

ao parque Chico Mendes, denominado Chiquinho; realizar a reforma e 
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revitalização do pesqueiro municipal localizado na vila São José; realizar a 

reforma e revitalização do Centro de Zoonoses Municipal; realizar a reforma e 

revitalização de todos os equipamentos esportivos de nossa cidade, incluindo as 

quadras e campos e demais acessórios destes equipamentos; realizar a reforma e 

revitalização de todos os equipamentos de saúde de nossa cidade, em especial as 

Unidades Básicas de Saúde - UBS espalhadas pelos quinze bairros de nossa 

cidade; a inclusão de terapia alternativa de Yoga no rol de tratamentos oferecidos 

pelos CISEs do município; a inclusão de terapia alternativa de Yoga no rol de 

tratamentos oferecidos pelo sistema de saúde do município; a inclusão de terapia 

alternativa de Acupuntura no rol de tratamentos na saúde do município; a 

ampliação do Programa Agente Sênior; a inclusão de terapia alternativa de 

Acupuntura nos CISEs do município; realizar a reforma e revitalização dos 

campos de bocha da cidade, em especial o campo localizado no Bosque do Povo, 

no bairro São José, e no pedro batissaco, no bairro Mauá; a ampliação do número 

de bolsas de estudos na Universidade Municipal, bem como abrandar os requisitos 

para que se possa atingir um número maior de alunos carentes e necessitados; 

ceder uma caneca e/ou squeze para cada servidor municipal se hidratar e também 

para que haja o banimento ou diminuição considerável do consumo de copo 

plástico, o que acarretará um grande benefício ao município, tanto financeiro 

quanto ambiental, e, ainda, atender programas ambientais dos quais o município 

é signatário; ampliar os horários de funcionamento dos CISEs visando atendes 

aos idosos que trabalham durante o dia; tratativa visando promover 

ordinariamente, cursos de capacitação para cuidadores de idosos e familiares de 

idoso dependente; tratativas visando providenciar aparelho Desfibrilador 

Automático Externo - DEA para ser instalado em todos os clubes e parques da 

cidade; tratativas visando providenciar aparelho Desfibrilador Automático 

Externo - DEA em todas as escolas municipais; tratativas visando providenciar 

aparelho Desfibrilador Automático Externo - DEA em todas as Unidades Básicas 

de Saúde do município; a instalação de placas com o seguinte dizer: devagar, área 

de segurança; na base da GCM na avenida Fernando Simonsen, bairro São José; 

a instalação de placas com o seguinte dizer: devagar, área de segurança; na base 

da gcm/romu na rua da Eternidade, bairro Mauá; e providenciar estudos para 

implementar o horário diferenciado ("bico legalizado"), nos vencimentos dos 

agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB e aos socorristas 

municipais vinculados à SESAUD. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3961/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando estudos para a retirada da árvore na rua Arapuã, 116, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3963/18 a 3970/18. Getúlio 

de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação do Programa de 
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Apadrinhamento Afetivo no município de São Caetano do Sul; a aquisição de 

patinetes elétricos para a Guarda Civil Municipal; realizar estudos para 

implementação de uma recompensa para o munícipe que denunciar crimes 

ocorridos no município; a aquisição de novas motocicletas para a Guarda Civil 

Municipal; a aquisição de novas bicicletas para a Guarda Civil Municipal; a 

implantação do Programa de Família Acolhedora no município de São Caetano 

do Sul; a substituição das viaturas da Guarda Civil Municipal, haja vista a 

precariedade das viaturas atuais; e providenciar estudos para implementar o 

adicional de periculosidade nos vencimentos dos agentes da Secretaria de 

Mobilidade Urbana - SEMOB e aos socorristas municipais vinculados à 

SESAUD, tendo em vista o grande perigo que atravessam em suas funções diárias. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3981/18 a 3985/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a retirada de um tronco de árvore e fazer o replantio 

de outra na alameda Conde de Porto Alegre, em frente ao n.º 820, bairro Santa 

Maria; estudos para a viabilidade de implantação de tachões na rua Ingá, altura do 

n.º 368, no bairro Oswaldo Cruz; a realização de estudos técnicos para 

implantação de semáforo entre a avenida Dr. Augusto de Toledo com a rua Rafael 

Correa Sampaio, no bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nos períodos vespertinos e noturnos na rua Tibagi, e imediações, 

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

nos períodos de entrada e saída de alunos em frente à escola Eda Mantoanelli, na 

rua Ivaí, 63, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3988/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos para instalação de Serviço de Achados e Perdidos, em especial, de 

documentos, dentro do Atende Fácil, na rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3992/18 a 3996/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: dispor sobre a obrigatoriedade da 

presença de paramédicos nas excursões promovidas por entidades educacionais; 

a elaboração de campanhas municipais sobre a economia na utilização da água e 

um maior monitoramento na sua utilização, normatizando os casos em que há 

abusos em seu uso; a implantação o sistema de coleta, reaproveitamento e 

destinação de resíduos provenientes de vegetais, frutas e legumes manipulados 

em supermercados, hortifrútis, quitandas e feiras no âmbito do município de São 

Caetano do Sul; tratativas para implantar equipamento eliminador ou bloqueador 

de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água, no município de São 

Caetano do Sul; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

dispondo sobre a obrigatoriedade do tipo sanguíneo fazer parte dos crachás usados 

pelos funcionários de empresas públicas e privadas, e dá outras providências. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3999/18 a 4020/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar a reforma e revitalização do teatro municipal Santos 

Dumont; a reforma e revitalização de todos os palcos e equipamentos 

culturais/artísticos destinados a apresentações culturais espalhados pela cidade, 

incluindo os auditórios das escolas municipais; realizar a implementação de rede 

WIFI pública e gratuita em todo o município, incluindo os próprios municipais e 

vias da cidade; realizar a implementação de rede WIFI pública e gratuita em todos 

os pontos de ônibus da cidade, bem como requerer as concessionarias do serviço 

de transporte que adotem o mesmo sistema no interior dos veículos; realizar a 

implementação de rede WIFI pública e gratuita em todos os parques da cidade; a 

reforma e revitalização do teatro municipal Paulo Machado de Carvalho; equipar 

o efetivo de agentes comunitários de saúde com aparelhos "palm top" equipados 

de gps; a abertura de uma unidade de especialidade odontológicas no bairro 

Fundação; a criação do "Atende Fácil Saúde"; estudos com vistas a instituir 

aplicativo que permita o agendamento de consultas e exames na rede municipal 

de saúde; implementar um novo estatuto da Guarda Civil Municipal, incluindo 

um novo plano de carreira e salários atualizados; implementar um novo estatuto 

para os servidores municipais, incluindo um novo plano de carreira e salários 

atualizados; a aquisição de mais ambulâncias de suporte avançado e de suporte 

básico; que os medicamentos de alto custo sejam retirados no Atende Fácil ou 

outro órgão dentro da cidade; providenciar um perfil no facebook, instagram de 

demais redes sociais com a finalidade de auxiliar na adoção dos animais deixados 

no CCZ da cidade, bem como determinar que cada secretaria que possuir perfil 

social divulgue em suas paginas mensalmente; a capacitação dos socorristas da 

cidade no curso de BLS (Basic Life Support); providenciar que todas as 

publicações oficiais do município tenham inscrição em braile para que os 

deficientes visuais possam ter acesso ao conteúdo destas informações; a criação 

de uma casa de acolhimento às mulheres vítimas de violência; providenciar que 

todas as imagens oficiais publicadas nas redes sociais e sites oficiais (Facebook, 

Instagram, Twiter, site e outros) tenham a legenda com descrição da imagem em 

braile para que os deficientes visuais possam ter acesso ao conteúdo destas 

imagens; a capacitação dos socorristas que atuam com motocicleta no curso de 

Grupamento de Motociclista de Urgência - GAMAU; a capacitação dos 

socorristas da cidade no curso internacional de traumas denominado PHTLS (Pré-

Hospitalar Trauma Life Support); e a realizar ampliação do programa saúde da 

família em todo o município, em especial nos bairros Fundação, Prosperidade e 

Vila São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4023/18 a 4033/18. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de câmeras de segurança no 
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entorno das unidades da Rede Municipal de Ensino, principalmente nas EMIs, 

EMEIs, EMEFs, Fundamental I e II escolas de período integral e de ensino médio; 

estudos sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em todas as ruas 

do bairro Prosperidade, com atenção especial para aquelas que recebem maior 

fluxo de veículos; a elaboração de estudos visando à possibilidade de contratar 

mais médicos para atuar na UBS Caterina Dall'Anese, principalmente 

ginecologistas; elaboração de estudos visando realizar reparos na guia localizada 

na rua luiz louzã, altura do nº 126 - bairro Olímpico; a fim de verificar a 

possibilidade do Fundo Social de Solidariedade implantar e ampliar os cursos de 

panificação e confeitaria, como também, desenvolver estudos e parcerias junto a 

panificadoras e confeitarias, oferecendo estimulo, visando oferecer diariamente o 

"café solidário" a fim de contribuir com os órgãos que assistem a municipalidade 

carente do nosso município; estudos com o objetivo de implantar mais segurança 

nas divisas do nosso município; instalação de cobertura (abrigo) no ponto de 

parada de ônibus, em frente a EMEI Octávio Tegão, localizado na rua Capivari, 

nº 627 - Mauá; realizar poda e vistoria nas árvores das ruas do bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes, 

principalmente nos horários de entrada e saída, nas imediações das escolas 

localizadas no bairro Olímpico; verificar a possibilidade de mudar de local a 

lombada localizada em frente ao portão da EMEI Octávio Tegão, rua José 

Salustiano Santana - bairro Mauá; e a elaboração de estudos visando substituir a 

iluminação atual por lâmpadas de LED em todas a ruas do bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4035/18 a 4037/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos e tratativas visando realização de recapeamento 

asfáltico nas rua Maranguá, bairro Olímpico; estudos e tratativas visando 

realização de recapeamento asfáltico nas rua Picuí, bairro Olímpico; e reabertura 

das inscrições das aulas de natação adaptada da clínica de natação adaptada de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4038/18. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento 

asfáltico na rua Giácomo Dalcin, altura do número 398, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4039/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e constantes em todas as ruas do bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3684/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

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

toda a extensão da rua Raimundo Maffei e ruas circunvizinhas, bairro Mauá. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3715/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-
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M, visando rondas ostensivas por todas as ruas circunvizinhas da praça São 

Caetano Di Thiene, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3730/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

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

ampliação do efetivo da Polícia Militar 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. 3914/18. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Paschoale Cavana, bairro 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3915/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da USCS - campus 

Conceição, altura do nº 321, da rua Conceição, bairro Santo Antônio. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3979/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, na Tibagi, e 

imediações, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3980/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

nos períodos de entrada e saída de alunos em frente à escola Eda Mantoanelli, na 

rua Ivaí, 63, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3989/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

proteção isolante em postes de ferro existentes 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. 4021/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4022/18. 

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

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

proximidades das escolas localizadas no bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2773/18. César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro 



 

 

hae  20 

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, na 20ª e 21ª Sessões Ordinárias, em 

discussão, bem como o encaminhamento para votação, e ninguém mais desejando 

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

com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de 

Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. 

Processo nº. 2908/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEOHAB, visando 

informações sobre a ACASCS - Associação Cultural e Artística de São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2922/18. César 

Rogério Oliva e outros. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor 

Prefeito municipal, visando informações quanto a continuidade do Senhor 

Rodrigo Gonçalves Toscano frente à superintendência do SAESA. Colocado em 

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

em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César 

Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 3217/18. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando 

informações referentes aos aditivos contratuais públicos, publicado no Diário 

Oficial 27/06/18, nºs. 131/2018 - contrato 53/2017, 132/2018 - contrato 58/2017 

e 148/2018 - contrato 022/2014. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com 

votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo 

nº. 3237/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações sobre as providências 

tomadas referente a fiscalização do Trbunal de Contas do Estado de São Paulo, 

nas Unidades Básicas de Saúde em nosso município. Colocado em discussão, 

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

fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 

Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se.” Processo nº. 3238/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, visando informações referentes à concessão de bolsas-auxílio de 

monitoria técnica nos anos de 2017 e 2018. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 

Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se.” Processo nº. 3665/18. Anacleto Campanella Junior. 

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

pelo falecimento da Senhora Francisca de Souza Gomes. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3719/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

pelo falecimento da Senhora Margarete Longo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3849/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

pelo falecimento do Senhor Manoel Ferreira Viana. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3913/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Antonia Gonçalves. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3997/18. Magali Aparecida Selva Pinto. 

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

pelo falecimento do Senhor Waldemar Micheletti. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4034/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Fumiko Yamagishi. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado". Em razão dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita 

que se dedique um minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias 

do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede 

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os 

Nobres Edis: Getúlio de Carvalho Filho e Ricardo Andrejuk. 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 3122/18. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do 

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”. 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 
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em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item II - Processo 

nº 3127/18. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

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

Município de São Caetano do Sul.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo 

nº 3072/18. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a criação do Fundo Especial de Honorários dos Procuradores 

Municipais de São Caetano do Sul – FEHPSCS 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 declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Getúlio de 

Carvalho Filho e Sidnei Bezerra da Silva. Item IV - Processo nº 4884/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes e 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 do Uso Racional 

de Medicamentos’ 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 

6355/17. Marcel Franco Munhoz. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 5.291, de 4 de maio de 2015, 

que ‘Institui o incentivo à vizinhança solidária no âmbito 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 VI - Processo nº 

6701/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.359, de 

21 de fevereiro de 2006, que ‘Institui a “Campanha de Prevenção ao Mal de 

Alzheimer”, 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”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Getúlio de Carvalho 

Filho. Item VII - Processo nº 6888/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 
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Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Agosto Lilás’, mês de 

conscientização à castração e combate do câncer em animais e dá outras 

providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa, 

pedido de arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto de Lei, Vereador 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o pedido de 

arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item VIII - Processo nº 

7519/17. Ricardo Andrejuk. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão 

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

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da destinação preferencial de todos os assentos 

dos veículos de transporte público coletivo no Município de São Caetano do Sul, 

para o uso de idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência, mobilidade 

reduzida ou mulheres e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo autor 

do Projeto de Lei, Vereador Ricardo Andrejuk. Colocado em discussão e ninguém 

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

de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente convoca os Senhores 

Vereadores para duas Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima 

quinta-feira, dia 23 (vinte e três) de agosto, a partir das 09 (nove) horas, e declara, 

às dezoito horas e vinte 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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