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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO SÉTIMO DIA DO 

MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e quarenta e três minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 39ª Sessão Ordinária 

de 2016, Sessão Solene de Posse do Sr. Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores e 

as Atas das 01ª e 02ª Sessões Extraordinárias de 2017 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. 0625/16. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofícios 

encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial desta 

Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas Simplificado com o 

detalhamento das fichas por sub elemento da despesa, e a Demonstração das 

Variações Patrimoniais relativos ao mês de novembro e dezembro de 2016. “À 

Comissão de Finanças e Orçamento”.   Processo nº. 0851/77. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.077, de 29/12/16. 

“Ciente”.  Processo nº. 0053/05. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.088, de 05/01/17. “Ciente”.  Processo nº. 1857/11. 

Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.074, de 

27/12/16. “Ciente”.  Processo nº. 0003/16. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.087, de 04/01/17. “Ciente”.  Processo 

nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos Decretos: 

nº 11.064, de 08/12/16; nº 11.065, de 09/12/16; nº 11.066, de 12/12/16; nº 

11.067, de 14/12/16; nº 11.068, de 15/12/16; nº 11.069, de 19/12/16; nº 11.070, 

de 19/12/16; nº 11.071, de 20/12/16; nº 11.072, de 21/12/16; nº 11.076, de 

28/12/16; e D. nº 11.073, de 26/12/16. “Ciente”.  Processo nº. 0396/16. 

Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do cópia dos Decretos: nº 

11.079, de 29/12/16; e nº 11.091, de 10/01/17. “Ciente”.  Processo nº. 

0001/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

11.075, de 27/12/16. “Ciente”.  Processo nº. 0062/17. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.078 de 29/12/16. “Ciente”.  
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Processo nº. 0063/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.080 de 29/12/16. “Ciente”.  Processo nº. 0067/17. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.081 de 03/01/17. 

“Ciente”.  Processo nº. 0068/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.082 de 03/01/07 que "dispõe sobre normas e 

procedimentos para contenção de gastos no âmbito da Prefeitura Municipal de 

São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Ciente”.  Processo nº. 

0069/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

11.083 de 03/01/17 que "dispõe sobre avaliação dos contratos em vigor 

celebrados pela Administração Municipal direta e indireta.". “Ciente”.  

Processo nº. 0070/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.084 de 03/01/17 que "dispõe sobre os atos de exoneração dos 

cargos comissionados.". “Ciente”.  Processo nº. 0071/17. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.085 de 03/01/07 que 

"determina redução de custos com cargos comissionados nos órgãos da 

administração direta do Poder Executivo municipal". “Ciente”.  Processo nº. 

0072/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

11.086 de 03/01/17. “Ciente”.  Processo nº. 0073/17. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia dos Decretos nº 11.089 de 05/01/17; nº 11.090 de 

06/01/17; e nº 11.094 de 24/01/17. Ciente”.  Processo nº. 0323/17. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.092 de 20/01/17. 

“Ciente”.  Processo nº. 0324/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.093 de 20/01/17. “Ciente”.  Processo nº. 0419/17. 

Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.095 de 

26/01/17, que "Dispõe sobre a criação do 'Programa São Caetano bairro a 

bairro' e dá outras providências.". “Ciente”.  Processo nº. 0123/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Proíbe o manuseio, a utilização, 

a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos 

realizados com a participação de animais, ou em áreas próximas a locais onde 

se abrigam animais, no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”.  Processo nº. 0305/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

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

São Caetano do Sul, o 'Janeiro Branco' dedicado aos cuidados com a saúde 

mental e o bem-estar e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”.  Processo nº. 0337/17. Anacleto 

Campanella Junior. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da instalação 

de painel informativo de identificação e da escala de serviço dos profissionais 

da área da saúde e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”.  Processo nº. 0416/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Cria o 'Brechó da Construção Civil', 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”.  Processo nº. 0448/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Proíbe a circulação de veículos de 

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

e de Finanças e Orçamento”.  Processo nº. 0489/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui o 'Dia do Protetor Animal' 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. 0509/17. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre os bens a serem considerados como pertencentes ao 

patrimônio histórico, cultural e artístico do município e dá outras 

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

Orçamento”.  Processo nº. 0051/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que seja assegurada a presença de profissionais 

devidamente capacitados exercendo os cargos de diretor, coordenador 

pedagógico e orientador educacional em todas as unidades educacionais do 

município. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0075/17 a 0081/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: efetuar a revitalização, 

contemplando a poda, a limpeza e a repintura das ruas e praças, na região do 

Centro; a revitalização que inclua a poda de vegetação, limpeza e pintura na 

praça Cardeal Arcoverde, Centro; efetuar a desratização de bueiros, praças e 

clubes; efetuar a higienização e a retirada de materiais deteriorados e entulhos 

das Unidades Básicas de Saúde - UBSs de São Caetano do Sul; efetuar o 

recolhimento de carros abandonados nas ruas de nossa cidade; a revitalização, 

o que inclui a poda de vegetação, limpeza e pintura do Clube Alvi Celeste, 

bairro Oswaldo Cruz; e efetuar a troca das lâmpadas da iluminação pública em 

todo o município. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0082/17 e 0083/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: intensificar a fiscalização por meio de 

agentes de trânsito, na rua Amadeu Vezzaro, visto que apesar das sinalizações 

indicarem a proibição de estacionamento na ilha e adjacências, é comum 

motoristas estacionarem irregularmente, bairro Mauá; e limpeza nos bueiros 

existentes nas vias do município. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 

0086/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que sejam implantadas as faixas de pedestres e rampas 

de acesso rebaixadas para as calçadas das ilhas da avenida Presidente Kennedy. 
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“Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0092/17 a 0097/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar obrigatória a divulgação 

do Calendário Oficial de vacinação nas contracapas dos cadernos distribuídos 

aos alunos das escolas públicas municipais; a criação do "Feirão do Emprego", 

contribuindo na inserção do trabalhador desempregado no mercado de trabalho 

e proporcionar oportunidades para o primeiro emprego; que disponha por meio 

de convênio com provedores e operadoras de telefone móvel, a criação de um 

aplicativo para orientar a população sobre o combate ao mosquito Aedes 

aegypti; divulgar nos órgãos públicos municipais de atendimento ao público, 

informativos de como a pessoa com deficiência pode obter órteses e próteses 

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre hospitais e maternidades, públicos e particulares no 

âmbito do município de São Caetano do Sul afixem, em local visível, placa 

informativa com os seguintes dizeres: "O recém-nascido deve ser identificado 

mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da 

mãe, nos termos do art. 10, da Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente"; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando o uso 

e fiscalização de vagas destinadas aos idosos e as pessoas com deficiência em 

estacionamento privado e dá outras providências. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0098/17 a 0100/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da copa da árvore localizada na rua Votorantim, 510, bairro 

Barcelona; o corte pela raíz da árvore localizada na rua da Fortuna, 70, dentro 

do quintal, bairro Prosperidade; e a colocação de uma placa de sinalização de 

"proibido estacionar" na altura do número 91 da rua Antônio Martorelli, para 

não atrapalhar os carros que vem da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, no bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0101/17 a 0109/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda das árvores que 

encontram-se no interior do estádio Anacleto Camapanella, localizado na 

avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; a manutenção da iluminação 

pública da praça da Bíblia; a manutenção da iluminação pública na praça São 

Caetano Di Thiene, bairro Santa Paula; juntamente com a Secretaria Municipal 

de Saúde, realizar a retirada total das macas e camas hospitalares (verificar 

quais delas estão em condições de uso), que encontram-se abandonadas no 

subsolo do Conjunto Aquático Leonardo Sperate, localizado na avenida Walter 

Thomé, 64, bairro Olímpico; a realização de reparos visando eliminar o 

vazamento, bem como o conserto de rachaduras existentes na piscina olímpica 
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do Conjunto Aquático Leonardo Sperate, situado na avenida Walter Thomé, 

64, bairro Olímpico; a revisão e eventual manutenção nas quatro caldeiras de 

gás do sistema de aquecimento da piscina olímpica do Conjunto Aquático 

Leonardo Sperate, situado na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; 

realiizar reparos e consertos do telhado do Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, 

localizado na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; a realização de 

pintura da imagem do santo "São Caetano", localizado na avenida Fernando 

Simonsen, 566, Espaço Verde Chico Mendes, bairro São José; e a reposição de 

torneiras externas no lavatório próximo aos banheiros do parque Espaço Verde 

Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0110/17 e 0111/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: possibilitar uma abertura ou porta, 

para passagem entre o CISE João Castaldelli com o clube ABREVB, na avenida 

Presidente Kennedy, 2400, bairro Santa Paula; e o reparo no asfalto e buracos 

na guia da rua Luís Louzã, esquina com a rua São Paulo, próximo à padaria 

monte carlo, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0112/17 

a 0114/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a colocação 

de placa identificando a rua Manoel Augusto Ferreirinha, altura do número 850, 

esquina com a rua Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty; a poda dos galhos 

e raízes da árvore localizada na rua Tamandaré, em frente ao nº 176, bairro 

Mauá; e que seja cancelado o aumento de 20% concedido em 26/12/2016 a 

empresa administradora consórcio de estacionamento rotativo de São Caetano 

do Sul, bem como seja encaminhada toda a documentação necessária ao 

Ministério Público para que seja avaliada a legalidade do processo licitatório e 

repasse dos valores arrecadados. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 

0115/17 a 0121/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a proíbição da 

permanência de apenados e presos provisórios em hospitais públicos 

municipais, além do estrito tempo necessário à estabilização de seu estado de 

saúde; a aplicação de 20% dos recursos arrecadados com multas de trânsito em 

campanha educativa e sinalização; dispor sobre a reserva de 2% (dois por 

cento) de vagas de cursos profissionalizantes para jovens negros e de baixa 

renda, entre 16 e 29 anos, nas empresas que forem beneficiadas de política de 

incentivo, subsídio ou isenção fiscal no município de São Caetano do Sul; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando a formação de convênio entre 

as Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Segurança Pública do 
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Estado de São Paulo, para a instalação de posto móvel expedidor de carteira de 

identidade nas escolas da Rede Municipal de Ensino; a manutenção da pintura 

das faixas, nos locais de embarque e desembarque dos alunos defronte às 

escolas e creches do município; oferecer serviços de táxis em locais adequados 

quando da realização de eventos culturais, esportivos e festivos; e o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a inclusão do tema uso racional 

da água no contra turno para alunos do ensino fundamental nas escolas da Rede 

Pública Municipal. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0126/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

revisão do temporizador do semáforo de travessia de pedestre situado na 

avenida Goiás, 600, em frente à Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0128/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de uma câmera de segurança na avenida Goiás, esquina com a rua 

Maceió, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0129/17 a 

0134/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

possibilidade em transformarem mão dupla a rua 28 de Julho, nos trechos entre 

a avenida Conde Francisco Matarazzo e a rua Antônio Barile, bairro Fundação; 

a pintura de faixa de pedestre ou redutor de velocidade na confluência entre a 

avenida Dr. Augusto de Toledo com a rua Marechal Deodoro, bairro Santa 

Paula; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Major Carlos Del 

Prete, 1295, bairro Santo Antônio; sinalizar e proibir o estacionamento de 

veículos em frente à Igreja Matriz Sagrada Família, localizada na praça Cardeal 

Arcoverde, 100, Centro; revisão e reforma das telhas de cobertura das 

instalações da EME Prof. Alcina Dantas Feijão , localizada na rua Capivari, 

500, bairro Nova Gerty; e intimar o(s) proprietário(s) do "Edifício Vitória", a 

efetuar limpeza do local, rua Baraldi, 743, Centro. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processo nº. 0135/17. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a adoção de medidas de prevenção de acidentes e 

segurança no trânsito a critério da melhor técnica (lombada, lombada 

eletrônica, sinal semafórico intermitente, etc.), na rua Baraldi, altura do 

numeral 303, alguns metros antes da rua Senador Vergueiro, ao lado do extra 

supermercados, Centro. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0136/17 a 

0139/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização do Parque Municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo), na 

estrada das Lágrimas, 320, bairro São José; a sinalização de solo com vaga de 

carga e descarga, em frente a seu estabelecimento localizado na rua Romão 
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Belchior Peres, 22, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na Praça Cardeal Arcoverde, no Centro; e a manutenção dos 

tetos do Ginásio Poliesportivo e dos clubes luís Baraldi (ex Gisela) e Lauro 

Gomes. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0141/17 a 0145/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

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

Edilidade, versando sobre a criação do sos idoso desaparecido; criar o programa 

"Parada Legal" destinado a incentivar medidas de segurança aos usuários de 

transporte público coletivo por ônibus do município de São Caetano do Sul; 

implementar nos currículos escolares, da rede educacional do município, 

conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização 

do idoso; estender o horário de funcionamento de equipamentos públicos 

destinados a cultura, lazer e esporte no município de São Caetano do Sul; e a 

difusão do Estatuto do Idoso nos órgãos da administração pública direta e 

indireta no município. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0147/17 e 

0148/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do banco de alimentos 

em convênio ou consórcio com pessoas jurídicas de direito público ou privado 

e organizações não governamentais que tenha como objetivo erradicar a fome 

e fortalecer a agricultura familiar e local; e o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre o "Programa Municipal de Saúde da Criança". “Ao 

Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0150/17 e 0151/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: conceder isenção do IPTU à viúva (o) 

do Guarda Civil Municipal que tombar no efetivo cumprimento do dever; e a 

criação de espaço nos terminais rodoviários de transporte coletivo de 

passageiros do município de São Caetano do Sul, para afixar painéis ou cartazes 

contendo informações de vagas de empregos disponibilizados pela Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico (SEDERT). “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0152/17 e 0153/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de mais cestos de lixo por toda a praça Cardeal 

Arcoverde, Centro; e o recapeamento asfáltico na avenida Goiás, esquina com 

rua Maceió, próximo à USCS, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0163/17 a 0166/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção, conservação e revitalização dos equipamentos 

de exercícios físicos, brinquedos e iluminação do parque Espaço Verde Chico 
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Mendes; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando a instalação no 

Terminal Rodoviário "Nicolau Delic" de fraldário em suas dependências; criar 

o programa municipal de prevenção da obesidade em crianças e adolescentes; 

e proibir a passagem de crianças por baixo das catracas dos veículos de 

transporte coletivo urbano de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processo nº. 0168/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a rede hospitalar pública e privada e os médicos 

em geral, no âmbito do município de São Caetano do Sul a emitirem atestados 

médicos digitais devidamente certificados. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo 

nº. 0171/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o recapeamento na altura do número 71 da 

alameda Cassaquera, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 

0173/17 e 0174/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o conserto do aro da tabela de basquete da quadra poliesportiva do 

parque Talita Tomarewsky, que está localizado na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria; e reforço da pintura da faixa 

de travessia de pedestres na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

travessa com a estrada das Lágrimas, em frente ao parque Bosque do Povo, 

bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0176/17 a 0182/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Lei a esta Edilidade, versando sobre dispor vagas em escolas e creches 

municipais de São Caetano do Sul e conveniadas para crianças filhas de vítimas 

de violência de gênero; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

que seja informado aos usuários de maternidades, hospitais, clínicas e 

estabelecimentos congêneres do município de São Caetano do Sul, através de 

informativos afixados em local visível, sobre o benefício da prestação 

continuada para os casos de famílias que tenham crianças com microcefalia, e 

demais providências; instituir um 'Programa de Humanização Permanente de 

Apoio Psicológico e Social às Mulheres que Sofreram Aborto Espontâneo ou 

Óbito Fetal no Âmbito Hospitalar'; reconhecer às famílias de bebês e crianças, 

desde o nascimento até os 3 (três) anos de idade, com deficiência intelectual ou 

múltipla, genética ou adquirida, o direito a atendimento especial de caráter 

educacional, assistencial e multidisciplinar; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre acessibilidade no passeio público em locais que 

houver pontos de ônibus no município; o provimento de alimentação escolar 

adequada às crianças em estado ou de condição de saúde específica; e o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a colocação de banheiros 
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químicos adaptados às necessidades de pessoas com deficiência nos eventos 

realizados no município. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0186/17 a 

0195/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico do leito carroçável na rua João Almendra, especialmente no trecho 

próximo à rua Padre Mororo, bairro São José; do recapeamento asfáltico do 

leito carroçável na rua Alegre, notadamente nas proximidades do número 

1.004, bairro Santa Paula; a repintura da faixa de travessia de pedestres, 

localizada na confluência das ruas Monsenhor Francisco de Paula e Oswaldo 

Cruz, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico do leito carroçável próximo 

ao número 76 da rua Nilo Peçanha, bairro Santa Paula; a repintura das faixas 

de travessia de pedestres localizadas na confluência das ruas Oriente e Tapajós, 

bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Ribeirão 

Pires, notadamente nas proximidades do número 357, bairro Mauá; a repintura 

da demarcação com a inscrição "devagar escola", na rua Rio Grande da Serra, 

defronte ao portão da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, bairro Mauá; uma 

ampla vistoria das placas de regulamentação de trânsito, especialmente a 

inversão da placa de indicação de velocidade, localizada na rua Juruá, 215, 

bairro Mauá; a instalação de lombofaixa (faixa de travessia elevada), na 

confluência das ruas Amazonas e Silvia, bairro Oswaldo Cruz; e o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Amazonas, especialmente nas 

proximidades do n. 2441, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0196/17 e 0197/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de semáforo no cruzamento entre a rua Oswaldo Cruz 

e a rua Gonzaga, bairro Oswaldo Cruz; e a instalação de uma minirrotatória no 

cruzamento entre a rua Espírito Santo e rua Engenheiro Rebouças. “Ao Senhor 

Prefeito”.  Processos nºs. 0199/17 a 0205/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção e reativação de todas as câmeras de 

monitoramento já instaladas no município; o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável na alameda Cassaquera, altura do numero 71, bairro Barcelona; que 

realize o recolhimento dos carros abandonados que estão na avenida Paraíso, 

480, altura do numero 480, Oswaldo Cruz; a limpeza dos entulhos espalhados 

pela cidade, tais como, sofás, móveis, materiais de construção e outros objetos; 

o recolhimento dos carros abandonados nas ruas da cidade; a manutenção e 

reativação de todas as câmeras de monitoramento já instaladas nos parques da 

cidade; e o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Dionísio Mercado, 

altura do numero 94, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos 
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nºs. 0206/17 e 0207/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas permanentes na praça Cardeal 

Arcoverde, com especial atenção aos períodos em que são realizadas as missas 

da Igreja Matriz Sagrada Família, Centro; e a instalação de infraestrutura 

adequada no ponto de ônibus na avenida Nelson Braido, em frente à Praça Nipo 

Brasileira, próximo ao Park Shopping São Caetano, divisa com o bairro São 

José, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0209/17 a 

0211/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de semáforo 

de pedestres na avenida Presidente Kennedy, na altura dos números 1496 - 

1500, na região do chafariz com a pista de caminhada, bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico no trecho da avenida Goiás, 3400, até o numero 3499, 

bairro Barcelona; e a limpeza da boca de lobo localizada na rua Biguá, 50, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0217/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que a execução do programa "bairro a bairro" se inicie pelo bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0218/17 a 0247/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações 

das escolas do Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das escolas do 

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

rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das escolas do 

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

rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das escolas do 

bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das escolas do 

bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

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

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 
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escolas do bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Olímpico; a instalação de redutor de velocidade e reforço na 

sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do município 

situadas no bairro Jardim São Caetano; a instalação de redutor de velocidade e 

reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no Centro; a instalação de redutor de velocidade e reforço 

na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do município 

situadas no bairro Santo Antônio; a instalação de redutor de velocidade e 

reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Cerâmica; a instalação de redutor de velocidade e 

reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro São José; a instalação de redutor de velocidade e 

reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Mauá; a instalação de redutor de velocidade e 

reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Nova Gerty; a instalação de redutor de velocidade 

e reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Boa Vista; a instalação de redutor de velocidade 

e reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Olímpico; a instalação de redutor de velocidade e 

reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Santa Maria; a instalação de redutor de velocidade 

e reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Barcelona; a instalação de redutor de velocidade 

e reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Santa Paula; a instalação de redutor de velocidade 

e reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades escolares do 

município situadas no bairro Oswaldo Cruz; a instalação de redutor de 

velocidade e reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades 

escolares do município situadas no bairro Fundação; e a instalação de redutor 
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de velocidade e reforço na sinalização de trânsito nas imediações das unidades 

escolares do município situadas no bairro Prosperidade.“Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0248/17 a 0251/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção da iluminação na viela de acesso às ruas Santo 

Antônio e Pernambuco ao lado da Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul - USCS, da rua Santo Antônio, 50, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nos períodos de aula, matutino e noturno na região 

da rua Santo Antônio, 50, Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

USCS, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos 

períodos de aula, matutino e noturno na região da Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS - Campus I, na avenida Goiás, 3400, bairro 

Barcelona; e a abertura de passagem da viela de acesso às ruas Santo Antônio 

e Pernambuco, ao lado da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

USCS, Campus II, na rua Santo Antônio, 50, Centro. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0252/17 a 0257/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação de um programa de incentivo, difusão e estímulo a 

leitura, através das Secretarias Municipais de Cultura e Educação de nossa 

cidade; que sejam notificados o dono e inquilino dos imóveis residenciais ou 

comerciais responsáveis pela manutenção das calçadas que estiverem 

danificadas; a restauração da capela que fica na praça localizada na rua Diogo 

Fernandes, esquina com a rua Guaiamú, bairro Santa Maria; a criação de uma 

campanha de orientação e incentivo aos moradores que coloquem lixo no 

horário pré determinado pela Administração; a instalação de placas educativas 

nas praças públicas da cidade, orientando a população para que recolha os 

dejetos fecais de seus animais; e que sejam implantados relógios digitais nos 

corredores públicos de nossa cidade, tais como: avenida Goiás, avenida 

Presidente Kennedy e avenida Tijucussú. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos 

nºs. 0258/17 e 0259/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

repintura da sinalização horizontal de trânsito da faixa de pedestre localizada 

na rua Monsenhor Francisco de Paula, esquina com rua Oswaldo Cruz, bairro 

Santa Paula; e a repintura da sinalização horizontal de trânsito da expressão 

"pare" na rua Monsenhor Francisco de Paula, esquina com rua Amazonas, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0260/17 e 0261/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a ampliação da área de 

embarque e desembarque da Escola Villare, com a eliminação de duas vagas 
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de estacionamento Zona Azul no lado ímpar da rua José Benedetti, na esquina 

com a rua Monte Alegre, bairro Santo Antônio; e o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de 

fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora, bem 

como sobre a proibição da realização de show pirotécnicos em bares, casas de 

shows e ambientes fechados no município. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos 

nºs. 0278/17 e 0279/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção e limpeza do bueiro localizado na rua Major Carlos Del Prete, 

altura 678, Centro; e que seja instalada uma rampa de acessibilidade na avenida 

Presidente Kennedy, esquina com a rua Silvia. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0289/17 a 0295/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que sejam refeitas as pinturas de identificação e sinalização 

das lombadas existentes nas vias públicas do município; a possibilidade das 

lojas de calçados e vestuários que se ativarem na cidade de São Caetano do Sul, 

instalarem provadores de roupas acessíveis à população com deficiência e 

mobilidade reduzida nos locais que especifica; instalar uma lombada na rua 

Eduardo Prado, bairro São José; que seja feita a antecipação de campanha e 

realização de mutirão contra dengue, em todos os bairros do nosso município; 

novas demarcações e manutenção de vagas de estacionamentos públicos 

exclusivas para idosos ou pessoas com deficiência nas proximidades das 

agências bancárias de São Caetano do Sul; diminuir o preço das passagens de 

ônibus aos domingos, no horário das 8:00 às 22:00 horas, no município de São 

Caetano do Sul; e a instalação de "alerta de emergência" (botão de pânico) no 

interior dos ônibus de transporte coletivo e demais providências. “Ao Senhor 

Prefeito”.  Processo nº. 0296/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico 

desta via, pois possui um buraco no local: alameda Conde de Porto Alegre, nº 

1069, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0297/17. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de estrutura coberta e com assentos no ponto de parada de ônibus da 

avenida Goiás, 1312, sentido bairro-centro, entre as ruas Prudente de Moraes e 

Afonso Pena, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 

0298/17. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização geral da rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0299/17 e 0300/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto da calçada 
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na altura do número 277 da rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; e a 

capinação em toda extensão da rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0302/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a criação do "Grupo de Ação Ambiental da Guarda Civil 

Municipal". “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0303/17 e 0304/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providenciar uma 

cobertura no ponto de ônibus defronte ao número 1312 da avenida Goiás, bairro 

Santo Antônio; e a implantação da pista direita livre da avenida Presidente 

Wilson para acesso da avenida Guido Aliberti, Centro. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0306/17 a 0313/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instalar torneiras econômicas em todas as escolas públicas 

municipais; a instalação de faixa amarela, delimitando e permitindo o 

estacionamento de veículos em trecho da rua Martim Francisco, altura do 

número 1045, sentido centro-bairro (lado esquerdo); deslocar o ponto de parada 

de ônibus, localizado na rua Piauí, 719, bairro Santa Paula; distribuir 

gratuitamente leite sem lactose as crianças carentes matriculadas na rede 

pública de ensino municipal; fixação de plaquetas em Braile no interior dos 

táxis de São Caetano do Sul; a manutenção da calçada localizada na Martim 

Francisco, números 299/301, com rua Piauí; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre criação da Capelania Escolar no município de São 

Caetano do Sul dá outras providências; e que disponha sobre a reserva de no 

mínimo 2% (dois por cento) do total de vagas nos pontos de táxi para taxistas 

devidamente habilitados, mas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

“Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0314/17 a 0320/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências, em 

caráter de urgência, para a construção de boca de lobo, na rua Rafael Sampaio 

Vidal, 277, bairro Barcelona; providências para a construção de uma boca de 

lobo, em caráter de urgência, no seguinte endereço: rua Major Carlos Del Prete, 

651, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua 

Luís Gama, 187, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico no leito 

carroçável da avenida Lions Club, nº 219/242, bairro Nova Gerty; o 

recapeamento asfáltico no leito carroçável da rua Tupiniquins, 68, bairro 

Olímpico; a criação do concurso "Medalha Rui Barbosa" para eleger os 

melhores alunos do ano, dentre 6º ao 9º ano do ensino fundamental, na rede 

municipal de educação; e a retirada de móveis e entulhos que estão obstruindo 
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o passeio público da rua Aparecida, entre os números: 125 e 127, bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0325/17 e 0326/17. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeira de grande porte 

(container) na rua Xavantes, calçada da Escola Estadual Professora Maria da 

Conceição Moura Branco, bairro Olímpico; e a instalação de lixeiras para 

recolhimentos de dejetos de animais na rua Xavantes, calçada da Escola 

Estadual Professora Maria da Conceição Moura Branco, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0327/17 e 0328/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico do leito carroçável na 

avenida Goiás, defronte à praça Michel Glebochi e a concessionária Diauto, 

bairro Barcelona; e elaborar "Cartilha de Normas" de uso e procedimentos de 

carros oficiais. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0331/17 a 0336/17. 

Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, principalmente no período noturno, na 

praça Faria Lima, bairro Santa Maria; desenvolver projetos para revitalização, 

como por exemplo, construção de quadra poliespotiva e colocação de 

brinquedos infantis na praça Faria Lima, bairro Santa Maria; a fiscalização das 

condições estruturais das pontes situadas na extensão da avenida dos Estados 

que fazem divisa com o município; o atendimento por profissionais 

especializados em fonoaudiologia em diversas UBS´s - Unidades Básicas de 

Saúde deste município; a instalação de lixeiras por toda a cidade, inclusive nos 

parques; e que se institua um decreto para regulamentação da Lei 5.139 de 03 

de setembro de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da matrícula de irmãos 

no mesmo estabelecimento escolar da rede municipal, quando este oferecer 

turmas no mesmo nível educacional. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 

0338/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que realize o primeiro evento de games, youtubers, anime, 

cosplayers neste município, nos moldes de eventos como Anime Friends, e 

Comic Con - Experience. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0339/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a publicação de novo edital de credenciamento de instituições 

financeiras para a arrecadação de tributos e demais créditos do município. “Ao 

Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0340/17 e 0341/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento do 

asfalto e revitalização da jardinagem da travessa Manoel Cardoso, 18, bairro 
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Oswaldo Cruz; e criar um benefício que dispense das taxas do serviço funerário 

as famílias de doadores de órgãos e tecidos humanos. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0345/17 e 0346/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a pintura de faixa de pedestres em caráter de urgência no 

seguinte endereço: rua Major Carlos Del Prete, 651, Atende Fácil, Centro; e a 

colocação das placas com os nomes das ruas no bairro Jardim São Caetano. 

“Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0347/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre a instalação de banheiros químicos de fibra de 

vidro para os sexos feminino e masculino, bem como para deficientes físicos, 

em todas as feiras livres que se realizarem no âmbito do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0352/17 a 0359/17. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de novas 

placas com nomes das ruas em toda cidade de São Caetano do Sul; a 

revitalização do parque municipal dr José Alves dos Reis, Bosque do Povo, 

localizado na estrada das Lágrimas, bairro São José; revitalizar a pintura das 

guias das calçadas do bairro São José; realizar limpeza constante do córrego e 

das bocas de lobo localizadas na avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro 

São José; a construção de uma escadaria com corrimãos na rampa de acesso do 

Hospital São Caetano que fica localizado na rua Espírito Santo, 277, bairro 

Santo Antônio; a instalação de novas cadeiras de rodas no Hospital Municipal 

de Emergência Albert Sabin, rua Aurélia, 101, bairro Santa Paula; a sinalização 

das pistas de "cooper" de toda cidade e fazer a demarcação dos metros 

percorridos; e a criação de um "espaço pet", no parque Santa Maria, (Guaiamú), 

na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0360/17 e 0361/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que seja efetuada a reconsideração do aumento 

aplicado no valor de estacionamento de Zona Azul no município de São 

Caetano do Sul; e a instalação de Farmácia de Alto Custo no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0368/17 a 0405/17. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: revitalizar o Terminal Rodoviário 

Nicolau Delic, visando que o mesmo venha a apresentar as características para 

a qual foi idealizado, limpo, adequado, moderno e seguro, condizente com o 

que se espera de um espaço idealizado para ser um cartão de visita da nossa 

cidade; criar bibliotecas de pesquisa em todas as unidades escolares da rede 
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municipal; implantar o tratamento de acupuntura nas unidades básicas do 

município; criar laboratórios de ecologia, em todas as unidades escolares da 

rede municipal; a possibilidade de conceder algum tipo de bonificação 

financeira (IPTU, por exemplo, ou outra taxa ou imposto) ao morador que 

adotar animal de estimação abandonado e devidamente cadastrado no programa 

da prefeitura "Miaudote"; solicitar as devidas providências a fim de aumentar 

a disponibilidade do auxílio transporte escolar e suprir a demanda existente em 

nosso município; que sejam aceleradas as avaliações referentes a concessão do 

AEC - Auxílio Educacional Complementar - aos alunos dos cursos das diversas 

faculdades localizadas fora do município; que sejam aceleradas as avaliações 

referentes ao percentual a ser concedido ao Programa de Auxílio de Bolsas de 

Estudos para Graduação aos alunos da USCS - Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul; criar junto a Guarda Civil Municipal programa de tolerância 

zero; realizar campanha sobre a importância de se diminuir o peso das mochilas 

de alunos dos ensinos infantil e fundamental; criar mecanismos para incentivar 

o plantio de flores e árvores frutíferas nas escolas do município; a adoção de 

estratégias e ações de telessaúde no âmbito da Política Municipal de Saúde; 

criar laboratórios de ciências e física, em todas as unidades escolares da rede 

municipal; realizar cadastro de munícipes e viabilizar a entrega dos 

medicamentos em sua residência; manutenção no espaço físico, implantar 

cursos no CCZ - Centro de Controle de Zoonoses de São Caetano do Sul; 

fiscalização aos finais de semana, no espaço Ravii, localizado na alameda São 

Caetano, 724, bairro Santa Paula; firmar parcerias a fim de adquirir direitos de 

uso do material que trata sobre a conscientização e combate do "bullying" 

escolar; a criação de um programa que promova a cidade de São Caetano do 

Sul à condição de "cidade digital"; instituir programa de incentivo as empresas 

amigas da cidade, para aquelas que adotarem a revitalização e conservação de 

próprios e praças públicas; a realização de campanha permanente sobre a 

inclusão digital; no sentido de abrir 5 minutos mais cedo os portões da EMEF 

Laura Lopes, localizada no bairro Prosperidade; instalar maior número de 

hidrantes nos bairros da cidade mais propensos a enchentes; que secretaria 

municipal de esportes realize parceria com a associação brasileira de voleibol 

paraolímpico, a fim de implantar em nosso município a modalidade de voleibol 

sentado; a criação de um programa de integração virtual (computação/internet) 

entre as Unidades Básicas de Saúde do município, a fim de agilizar 

simultaneamente o atendimento ao agendamento de exames e outros 

procedimentos na saúde pública de São Caetano do Sul, evitando-se com isso 

o desvio de informações, que muitas vezes ocorre; a construção de mais pontos 

de ciclovias no município, a fim de proporcionar aos ciclistas maiores opções 
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de percursos, vez que à política de promover a integração da bicicleta como 

alternativa de transporte na cidade de São Caetano do Sul, tem aumentado 

consideravelmente; isentar do pagamento de IPTU e tarifas de fornecimento de 

água aos munícipes, vítimas de enchentes; criar biblioteca volante para ficar à 

disposição na avenida Presidente Kennedy, aos domingos, quando esta via se 

transforma em rua de lazer; a possibilidade realizar um plano de isonomia e 

equiparação salarial para os profissionais de psicologia e saúde mental; 

implantar políticas de lazer em todas as formas de arte e entretenimento para as 

mais variadas idades; incluir técnico especialista em inclusão escolar nas 

unidades da Rede Municipal de Ensino, visando atuar em parceria com o 

Professor para auxiliar no processo de comunicação e aprendizado dos 

estudantes; a implantação do curso de graduação superior em arquitetura e 

urbanismo na universidade de São Caetano do Sul - USCS; a criação e a 

inserção de um rodízio de cartazes de alerta e orientação contra a criminalidade 

que assola nossos dias, nos ônibus que perfazem as ruas do nosso município, 

com o intuito de oferecer conhecimento sobre os direitos humanos de crianças, 

adolescentes e idosos em geral; manter acesos apenas os faróis piscantes a partir 

da zero hora até às 6 horas da manhã, em todas as vias do município, 

principalmente nas de maior acesso de veículos; a criação da casa de apoio à 

mulher vítima de violência doméstica, em São Caetano do Sul; a implantação 

da "Delegacia da Defesa da Mulher" no município de São Caetano do Sul; a 

criação de uma cooperativa de incentivo à coleta seletiva; a instalação de 

coletores de lixo eletrônico em pontos estratégicos da cidade; e que sejam 

aceleradas as avaliações referentes ao percentual a ser concedido ao programa 

de auxílio de bolsas de estudos para graduação aos alunos do Instituto Mauá de 

Tecnologia, na Pça Mauá, 1, bairro Mauá.“Ao Senhor Prefeito”.  Processos 

nºs. 0406/17 a 0415/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: reforçar a sinalização de trânsito no entorno das vias que abrigam 

feiras livres no âmbito do município de São Caetano do Sul; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas feiras livres de São Caetano do 

Sul; instalação de banheiros químicos nas feiras livres da cidade de São 

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

convênios com as operadoras de telefones móveis para prestação de 

informações públicas e demais providências; o desenvolvimento um aplicativo 

que indique a disponibilidade dos medicamentos nas unidades básicas de saúde 

do município; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

implantação de incubatório de empresa voltado a gastronomia; instalar 

carregadores de celulares e/ou usb, utilizando placas de energia solar 
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fotovoltaica, nas bancas de jornais, pontos de táxis e no Terminal Rodoviário 

Nicolau Delic; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

'Brechó da Construção'; um convênio entre a prefeitura e as farmácias, para a 

oferta de ansiolíticos, insulina e hipoglicemiantes, em caso de falta na rede 

pública; e adequação dos pontos de ônibus para facilitar o uso pelas pessoas 

com deficiência visual. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0417/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos para dispor sobre o rebaixamento de guia na rua Tapajós, 762, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0422/17 e 0423/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico do leito carroçável na estrada das Lágrimas, em frente ao Bosque do 

Povo, Jardim São Caetano; e o recapeamento asfáltico do leito carroçável no 

viaduto dos autonomistas, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos 

nºs. 0426/17 a 0434/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: isentar pelo período que for pago o seguro desemprego da taxa de 

coleta, remoção e destinação de lixo os munícipes que estejam 

comprovadamente desempregados; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre o cultivo das plantas citronela e crotalária, como método natural 

de combate à dengue; a obrigatoriedade de contratação de população de rua 

pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de São Caetano 

do Sul; dispor sobre o uso obrigatório de tecnologia de filtragem nos 

computadores da Prefeitura e demais Órgãos Públicos da Administração 

Municipal; instalar no projeto bairro a bairro tenda para orientar e educar o 

munícipe quanto ao descarte de pilhas, baterias, aparelhos celulares, lâmpadas 

fluorescentes e assemelhados; implantar nas escolas municipais e imóveis 

situados do município a Horta Comunitária; que viabilize palestras para os 

servidores da rede de Ensino Fundamental e Médio, bem como aos pais de 

alunos sobre identificação e acompanhamento de crianças e adolescentes que 

sofrem com a automutilação; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre 'Adote uma Lixeira' e estudos para a elaboração de campanha 

lixo no lixo; e a contratação de idosos, para auxiliar o serviço de transporte 

escolar do município na entrada e saída de alunos da rede municipal, em caráter 

de urgência. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0439/17 e 0440/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que seja denominada "Professora 

Maria Teresinha Dario Fiorotti" a nova escola de educação infantil, em 

construção entre as ruas Saldanha Marinho, Nazaret e a avenida Presidente 
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Kennedy, ao lado do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, bairro 

Santa Paula; e que as obras da Escola Municipal de Educação Infantil em 

construção, situada entre as ruas Saldanha Marinho, Nazaret e a avenida 

Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula (ao lado do Hospital Municipal de 

Emergências Albert Sabin), possam ser aceleradas e concluídas o mais breve 

possível. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0441/17 a 0444/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico do leito carroçável na avenida Tijucussú, 99, bairro Olímpico; o 

recapeamento na rua Silvia, altura do nº 290, bairro Santa Maria; a pintura da 

faixa de pedestres localizada na alameda João Galego, 01, bairro Santa Maria; 

e dispor, no site da Prefeitura, informações sobre a disponibilidade de vacinas 

na rede publica da cidade. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0445/17 a 

0447/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: transformar 

o Espaço Verde Chico Mendes em espaço de conservação da biodiversidade, 

normatizando os eventos possíveis a serem sediados no local, melhorando a 

qualidade da fauna e flora local; a alteração de local da coleta de lixo de duas 

lixeiras da rua Carlos de Campos, esquina da rua Rio Grande do Sul, Centro; e 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do "parcão", 

área exclusiva para o lazer de cães com seus tutores, na praça Luiz Olinto 

Tortorello, altura do nº 500 da avenida Goiás, Centro. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0450/17 a 0452/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências quanto ao conserto de calçada na rua Capivari, 598, esquina com 

a rua José Salustiano Santana, bairro Nova Gerty; a limpeza e restauração da 

pista de caminhada existente no canteiro central da rua Nazaret, bairro 

Barcelona; e providenciar a manutenção e limpeza da boca de lobo entupida 

localizada na rua Heloísa Pamplona, esquina com 28 de Julho, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0456/17 e 0457/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

principalmente no período noturno, nas ruas: Bahia, Vanda, Padre Anchieta, 

Adelaide, João Ramalho, Aparecida, Maria, Santo André e São Bernardo, 

bairro Boa Vista; e determinar a Guarda Civil Municipal, a execução de 

intensivas e constantes rondas, nas imediações das EMEIs e EMIs do 

município. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0459/17 a 0472/17. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, 
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o retorno da Ronda Escolar nas proximidades da EMEF Ângelo Raphael 

Pellegrino, localizada na estrada das Lágrimas, 1656, Jardim São Caetano; 

determinar a Guarda Civil Municipal, que execute intensivas e constantes 

rondas em toda a extensão do bairro Boa Vista, principalmente nas ruas: Bahia, 

Vanda, Padre Anchieta, São Bernardo, Adelaide, João Ramalho e Santo André; 

determinar a Guarda Civil Municipal, a execução de intensivas e constantes 

rondas, na praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; estudos visando o 

incentivo e a fiscalização nos imóveis desocupados, notificando as imobiliárias 

responsáveis para providências no sentido de garantir que todo local onde 

houver água parada seja eliminada; disponibilizar incentivo para aumentar o 

efetivo de profissionais do SAMU, promover constantes cursos de capacitação, 

treinamento, providenciar a aquisição de equipamentos básicos necessários, e 

disponibilizar mais veículos para atender as ocorrências em nosso município; 

verificar a possibilidade de instalar bibliotecas nas ubss, hospitais e nos 

próprios públicos do município; que realize laboriosos estudos, para a 

instalação de cursos de visagismo, estética e cosmética; estudos sobre a 

possibilidade de inclusão no calendário de eventos da cidade um evento ou 

festival específico relacionado à Anime; para que realize a adoção de estratégias 

e ações de telessaúde no âmbito da política municipal de saúde; realizar estudos 

com o objetivo de criar curso de informática para pessoas com deficiência 

auditiva, como ocorre na APASMA - Associação de Pais e Amigos dos Surdos 

de Mauá; que sejam realizados estudos a fim de verificar a possibilidade de 

inserir Aulas de Canto e Coral nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental de 

nosso município; que se digne realizar estudos visando providência quanto às 

pessoas que estão dormindo nas ruas e praças de nossa cidade; estudos sobre a 

possibilidade de criar parceria cultural entre a SEEDUC e SEECULT; e que 

sejam realizados estudos visando a possibilidade de instalação de banheiros 

químicos para uso de feirantes na cidade. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 

0473/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando realizar o recapeamento asfáltico no leito 

carroçável da rua Municipal, com a rua Herculano de Freitas, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0475/17 e 0476/17. 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 extensão da rua Boa Vista, bairro Boa 

Vista; e providências para a construção de um boca de lobo em caráter de 

urgência, na avenida Fernando Simonsen, 680, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”.  Processos nºs. 0477/17 a 0479/17. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

delimitar área escolar de segurança como espaço de prioridade especial do 

poder público municipal; a revitalização do parque na rua Paraguassu, 409, 

parque Cidade das Crianças, bairro Olímpico; e o recapeamento asfáltico do 

leito carroçável na avenida do Estado, entre a rua Mariano Pamplona e rua 

Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0481/17 e 0482/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: recapeamento asfáltico do leito carroçável da alameda João Galego, 

619, bairro Santa Maria; e a instalação de lombofaixa em frente à EMI Josefa 

da Cunha Leite, situada na rua Tomaso Tomé, 270, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0483/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que institua regularmente 

campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis para a terceira 

idade. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0484/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criar o "Cartão Uniforme", 

para os alunos da Rede Municipal de Ensino, a ser utilizado a partir do ano de 

2017. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0490/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a adaptação com 

urgência, para uso de pedestres com deficiência visual, da calçada, na rua 

Goitacazes com a esquina Baraldi, na altura do numero 1093, no local onde está 

instalado o telefone público (orelhão), Centro. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0492/17 a 0499/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

reforma da cobertura (marquise) da recepção do Hospital Municipal de 

Emergências Albert Sabin, a limpeza de todas as calhas e reparos que forem 

observados no telhado de todo o prédio; a instalação de cobertura adequada no 

estacionamento interno do Atende Fácil, local de lacração de veículos, 

localizado na rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro; a necessidade de mais 

vagas de estacionamento especiais para idosos próximas aos hospitais e aos 

Centros de Saúde da cidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nos arredores e em toda a extensão da avenida Lemos Monteiro, 

bairro Santa Paula; a revisão do corte de 100% dos recursos destinados ao time 

Masculino de Handebol do Município, o qual está fadado a ser totalmente 

desmanchado e extinto caso continue sem verba; a instalação de placas 

informativas com os respectivos endereços das ruas do bairro Jardim São 

Caetano; a ampliação gradativa do efetivo e de viaturas disponibilizadas hoje 

para a Atividade Delegada, mediante o convênio entre a Prefeitura Municipal 

de São Caetano do Sul e o estado de São Paulo com base no Decreto Municipal 
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nº 10.759; e o breve restabelecimento do auxílio língua estrangeira, com base 

na Lei 5.184/14, mediante o recadastramento ou novas inscrições de alunos da 

rede pública, residentes no município, em escolas particulares de idiomas. “Ao 

Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 0500/17 a 0503/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico na avenida Goiás, 3499, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico 

do leito carroçável na rua Ceará, cruzamento com a rua Maximiliano Lorenzini, 

bairro Fundação; que seja feito um trabalho de recuperação da valeta situada 

na rua Acanã, esquina com a rua Arapuã, bairro Santa Maria; e o recapeamento 

do asfalto e a pintura da faixa de pedestres, na rua Marlene, cruzamento com a 

rua Iguassu, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”.  Processos nºs. 

0504/17 a 0507/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização 

de estudos visando a supressão de cavidade realizando o recapeamento asfáltico 

do leito carroçável, próximo ao número 1056 da rua Oswaldo Cruz, esquina 

com a rua Bertolino da Cunha, bairro Oswaldo Cruz; o aumento do auxílio aos 

munícipes para pagamento do Transporte Escolar, visto que o valor atualmente 

pago, encontra-se defasado; a implantação no curriculum escolar da Rede 

Municipal de Ensino a linguagem de sinais "Libras", para todos os alunos, 

estendendo também aos funcionários da rede municipal de educação; e a 

criação do cadastro único eletrônico de identificação do cidadão, "Cartão 

Cidadão", que deverá contar com todas informações sobre os atendimentos e 

benefícios individuais prestados pelo município. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processo nº. 0508/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que se tome as devidas providências 

em relação a inúmeros carros abandonados pela cidade. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processos nºs. 0518/17 a 0523/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: poda de árvores entre os números 640 a 1200 da rua Amazonas, 

Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes 

em todo o bairro São José; implantação de medida de segurança e organização 

no horário de entrada e saída dos alunos na escola villare, unidade da rua Piauí, 

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

intensivas e constantes em todo o bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o bairro Prosperidade; e 

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

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 0525/17. Maurício Fernandes 

da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando executar a 
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poda de árvore na rua Boa Vista, 554, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”.  

Processo nº. 0052/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

Santo Antônio, com atenção da passagem de pedestres na lateral à Praça Baden 

Powell, que vai até a rua Manoel Coelho, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0087/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à FEBRABAN, visando a 

interligação das câmeras de segurança interna e externa à 3ª Companhia da 

Polícia Militar, com a Delegacia-Sede da Polícia Civil e com a Guarda Civil 

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

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

0088/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 71ª CIRETRAN de São Caetano do Sul, visando a instalação de 

banheiros químicos para homens e mulheres, nos locais de exames da prova 

prática de condução de veículos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0089/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

apresentar a augusta assembleia de prefeitos a sugestão de Projeto de Lei que 

disponha sobre a composição dos indicadores ambientais no sistema da Região 

do Grande ABCDMRR Paulista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0158/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a adoção de 

medidas juntos aos órgãos competentes para a realização de análise e vistoria 

nas estruturas das pontes que fazem divisa com a região, em especial, nas 

imediações 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. 0159/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando a adoção de medidas para desassoreamento da calha do rio 

Tamanduateí, em especial, nas imediações 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. 0160/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a adoção de medidas para 

desassoreamento da calha do Ribeirão dos Meninos, em especial, nas 

imediações do município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0172/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

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

visando rondas ostensivas nos arredores da paróquia Nossa Senhora Aparecida, 

rua Oriente, 455, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0175/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

visando o conserto do fio de alta tensão pendente no cruzamento da Avenida 

Senador Roberto Simonsen com a rua Luís Cavana, bairro Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0183/17. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao Setor de Cerimonial da Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul, estendido a todos os funcionários desta Casa de Leis, pela 

brilhante organização da cerimônia de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores eleitos para a Legislatura 2017-2020. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0208/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

visando a limpeza do terreno, retirada de entulho, conserto do passeio publico 

(calçada) na rua Quintino Bocaiúva com rua Marechal Deodoro, terreno AES 

Eletropaulo , bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0263/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das escolas do 

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

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

nº. 0264/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das escolas do bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0265/17. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir 

do início das aulas, nas imediações das escolas do bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0266/17. 
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Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir 

do início das aulas, nas imediações das escolas do bairro Boa Vista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0267/17. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0268/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0269/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0270/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0271/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0272/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0273/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”.  Processo nº. 0274/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0275/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas, notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, 

nas imediações das escolas do Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”.  Processo nº. 0276/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das 

escolas do bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0277/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rondas escolares, a partir do início das aulas, nas imediações das escolas do 

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

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

nº. 0321/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a 

execução de limpeza e capinação no terreno onde estão localizadas as torres de 

energia elétrica no município, na rua Padre Manoel da Nóbrega, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0322/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a execução de limpeza e 

capinação no terreno onde estão localizadas as torres de energia elétrica no 

município, na rua José de Franca Dias, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0343/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando a execução de limpeza e capinação no terreno onde estão 

localizadas as torres de energia elétrica no município, na rua Washington Luís, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0349/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes 
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em todo o perímetro da rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0350/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Marlene, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0351/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes em toda a 

extensão da avenida Tietê, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0449/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

nas imediações das EMEI's e EMI's do município. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”.  Processo nº. 0453/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

na praça Moraes Sarmento, rua Nestor Moreira e rua Maria Teixeira Mourão 

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

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

Processo nº. 0454/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

Andorinhas, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0455/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

período noturno, nas ruas: Bahia, Vanda, Padre Anchieta, Adelaide, João 

Ramalho, Aparecida, Maria, Santo André e São Bernardo, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0474/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando retirar os fios de energia que 

se encontram soltos e caídos pela calçada na avenida Senador Roberto 

Simonsen, 621, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”.  Processo nº. 0491/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao DAE-SCS, visando manutenções frequentes e 

preventivas no reservatório de águas pluviais de São Caetano do Sul (piscinão) 

ao longo do Ribeirão dos Meninos e da avenida Guido Aliberti. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0510/17. ECLERSON PIO 

MIELO E OUTROS. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações a Exma. Senhora Dra. Maria Bernadette Zambotto 

Vianna, por ter sido aclamada Presidente da Fundação do ABC, para o biênio 

2017/2018, cuja cerimônia de posse que ocorrerá no próximo dia 09 de 

fevereiro do corrente ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0511/17. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa VIVO - Telefônica Brasil S/A, visando enviar uma equipe 

de campo para a realização dos serviços de remoção do telefone público da via 

de pedestres na rua Goitacazes, nº 17, esquina com a rua Baraldi, nº 1096, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0513/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0514/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0515/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro 

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

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

0516/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todas as ruas do 

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

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

nº. 0517/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todas as ruas do 

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

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

nº. 0524/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

principalmente no período noturno em todo o perímetro da rua Sebastião 

Gomes de Lima, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”.  Processo nº. 0122/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

falecimento do Senhor João Hilário Alessi. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”.  Processo nº. 0146/17. Cesar Rogerio Oliva e outros. 

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

Pesar pelo falecimento do Dr. Alberto Lopes Mendes Rollo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0216/17. Eclerson Pio Mielo e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Eminente Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Excelentíssimo Senhor Teori Albino Zavascki. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0342/17. Sueli Aparecida 

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

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Pereira 

do Amorim. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0485/17. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em 

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

Letícia Lula da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0486/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Everton Batista 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 0487/17. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Amália Fernandez 

Garcia Benatti. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0488/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

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

Gustavo Leandro Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 0512/17. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata 

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

Roberto de Jesus Polastro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0536/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 
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inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Senhor Paulino Siqueira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Presidente, Eclerson Pio Mielo solicita que seja ofertado um minuto de silêncio 

em memória dos seguintes: Senhor João Hilário Alessi, Dr. Alberto Lopes 

Mendes Rollo, Excelentíssimo Senhor Teori Albino Zavascki , Senhor 

Francisco Pereira do Amorim , Senhora Marisa Letícia Lula da Silva, Senhor 

Everton Batista Paiva, Senhora Amália Fernandez Garcia Benatti, Senhor 

Gustavo Leandro Cruz, Senhor Carlos Roberto de Jesus Polastro, Senhor 

Paulino Siqueira, Assim é procedido.  Esgotadas as matérias do Expediente, 

passa-se à fase de Explicação Pessoal.  O Sr. Presidente informa ao Plenário 

que, por acordo entre as lideranças de bancada, não haverá oradores inscritos. 

Assim, ninguém desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de explicação 

pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. Item único - Processo nº 0156/17 

- Eleições dos membros para a composição das comissões permanentes da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul para o biênio 2017/2018. O Sr. 

Presidente esclarece ao Plenário que atendendo o art. 40, do Regimento Interno, 

a eleição dos membros para composição das comissões permanentes se dará 

por escrutínio público. Em acordo com o § 1º do mesmo artigo, a votação se 

dará por meio de cédulas de papel, impressas ou manuscritas, assinadas pelo 

votante, indicando-se os nomes dos Vereadores participantes, a e as respectivas 

comissões. Em acordo com o § 2º do mesmo artigo, os Vereadores concorrerão 

à eleição sob a mesma legenda ao qual foram eleitos. O Sr, Presidente informa 

ainda que a votação será iniciada para a Comissão de Justiça e Redação, e que 

os Vereadores, de posse da cédula e após a chamada nominal, deverão declarar 

o seu voto e posteriormente a cédula será recolhida devidamente assinada. 

Deste modo, procede-se a votação da Comissão de Justiça e Redação, sendo 

feita a chamada nominal pelo Primeiro Secretário Maurício Fernandes da 

Conceição. Após a chamada e a respectiva votação dos Srs. Vereadores, o 

Presidente suspende a Sessão para a apuração dos votos. O Presidente reabre a 

Sessão, e anuncia o resultado unânime da votação da Comissão de Justiça e 

Redação para o Biênio 2017/2018: Vereador Carlos Humberto Seraphim - 

DEM; Vereador Edison Roberto Parra – PSD; Vereador Jander Cavalcanti 

de Lira - PP; Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli - PSDB e Vereador 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva - PMDB. O Sr. Presidente não 

votou. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente esclarece que 

estando os Srs. Vereadores de posse das cédulas de votação, os membros eleitos 

para a Comissão de Justiça e Redação não poderão ser votados para a Comissão 

de Finanças e Orçamento, de acordo com o § 3º, do Artigo 40, do Regimento 
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Interno. Assim, convida o Primeiro Secretário para proceder à chamada 

nominal dos Srs. Vereadores, que deverão votar da mesma forma que o fizeram 

para eleger a Comissão de Justiça e Redação. Em seguida, o 1º Secretário 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição procede à chamada nominal por 

ordem alfabética dos Srs. Vereadores. Na sequência, o Sr. Presidente suspende 

a Sessão para a apuração dos votos, reabrindo-a minutos depois, com o 

resultado unânime da Comissão de Finanças e Orçamento, para o Biênio de 

2017/2018. Foram eleitos: Vereador César Rogério Oliva - PR; Vereador 

Eduardo José Vidoski - PSDB; Vereador Francisco de Macedo Bento - PP; 

Vereador Marcel Franco Munhoz - PPS e Vereador Sidnei Bezerra da Silva 

- PMDB. O Sr. Presidente não votou. Portanto, com dezoito votos cada, 

foram eleitas as Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.  

Em seguida, o Sr. Presidente convida os Vereadores eleitos para as Comissões 

Permanentes a se reunirem dentro do prazo regimental, a fim de escolherem o 

Presidente e o Vice-Presidente de cada Comissão, para que se possa iniciar os 

trabalhos já na próxima terça-feira. Em questão de ordem, o Vereador César 

Rogério Oliva, solicita permissão para entregar à Mesa Diretora a “Carta da 

Transparência”, documento elaborado pelo Observatório Social de São 

Caetano do Sul, para leitura e posterior coleta de assinaturas. O Sr. Presidente, 

Edil Eclerson Pio Mielo autoriza a entrega, e para fazer uso da Tribuna, convida 

o Sr. Vice-Presidente, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo, para assumir a 

Presidência da Mesa. O Vereador Eclerson Pio Mielo faz uso da Tribuna para 

agradecer a condução para eleição das comissões; para anunciar o uso de 

ferramentas de transmissão ao vivo, via facebook; e fazer a leitura da “Carta 

da Transparência”. O Sr. Presidente suspende a sessão, por quinze minutos, 

para receber os representantes do Observatório Social de São Caetano do Sul. 

Reaberta a sessão, o Sr. Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo reitera o 

pedido aos integrantes eleitos das comissões para que até a próxima Sessão 

Ordinária se reúnam para eleger os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes 

de cada comissão. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, 

o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e quarenta e sete 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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