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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AO 1º 

(PRIMEIRO) DIA DO MÊS DE AGOSTO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

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

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 20ª Sessão Ordinária e 

da 10ª,  11ª e 12º Sessões Extraordinárias e da 4ª Sessão Solene são “Aprovadas”. 

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

Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. 

Processo nº. 3597/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos 

Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal do Exercício de 2.017. “À 

Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1261/17. Diretoria de 

Orçamento e Finanças. Ofício do Senhor Diretor de Orçamento e Finanças, 

encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial desta 

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

Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da Despesa e a Demonstração das 

Variações Patrimoniais relativos ao mês de junho de 2017. “À Comissão de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0851/77. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.157, de 

23/06/17. “Ciente”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.159, de 

26/06/17;nº 11.160, de 28/06/17; nº 11.161, de 28/06/17; nº 11.162, de 28/06/17nº 

11.163, de 06/07/17; nº 11.164, de 10/07/17; nº 11.165, de 11/07/17; nº 11.166, 

de 17/07/17; nº 11.167, de 18/07/17, nº 11.168, de 19/07/17". Processo nº. 

4263/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.158, de 26/06/17. “Ciente”. Processo nº. 

4483/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "autoriza a extinção da 

Fundação Municipal da Saúde - FUMUSA e dá outras providências”. “Às 

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

4484/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “dispõe sobre a reorganização 

da estrutura administrativa da prefeitura de São Caetano do Sul, criação e 

transformação de cargos comissionados e extinção de empregos públicos e dá 
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outras providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4485/17. Prefeitura Municipal. projeto de lei que 

"altera a lei nº 5.354, de 14 de outubro de 2015, que dispõe sobre a estrutura 

administrativa e organizacional do Departamento de Água e Esgoto de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4486/17. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que “dispõe sobre o programa Agente Cidadão Sênior, revoga a 

Lei Nº 4.548, de 27 de setembro de 2007, e os artigos 25 a 36 da lei nº 5.184, de 

07 de maio de 2014, e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4186/17. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que "institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município DE São Caetano do Sul, o 'Dia da Luta Contra o Uso Indevido e o 

Tráfico de Drogas' e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4230/17. Jander Cavalcanti 

de Lira. Projeto de Lei que “Assegura o pagamento de meia-entrada em eventos 

realizados no espaços públicos pertencentes e/ou geridos pela Administração 

Pública, Direta ou Indireta, para funcionários públicos do município de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4245/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade ao uso da 'Internet 

Responsável' pelas 'lan houses' situadas no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4261/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Concurso Miss e Mister Beleza Negra 

Sulsancaetanense' e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4267/17. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Institui a 'Campanha de Conscientização e Orientação 

sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico', no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4268/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul, o 'Dia da Conscientização sobre a Fibromialgia', e dá outras providências”. 

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

nº. 4271/17. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “dispõe sobre a 

obrigatoriedade da inclusão de cláusula de garantia nos editais de licitação para 

contratação de obras e serviços no município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 4287/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que “dispõe sobre a instalação de redes de proteção em janelas e sacadas de 

edifícios residenciais novos no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4288/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

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

Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à 

Retinopatia Diabética', e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4291/17. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que "institui a 'campanha de conscientização e orientação 

sobre a artrite reumatoide', no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4292/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que " 

altera a redação da ementa, altera e acrescenta dispositivos à lei nº 3.405, de 27 

de março de 1995, que dispõe sobre lugares reservados aos deficientes, idosos e 

gestantes em eventos culturais, artísticos ou esportivos, promovidos pela 

administração direta ou indireta do Poder Executivo e dá outras providências". 

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

nº. 4300/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que " 

Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei 3.631 de 26 de fevereiro de 1998, 

que institui a Semana da Arte Negra, no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4301/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que " Acrescenta o § 5° ao artigo 48 da Lei nº 4.207, de 3 de março de 2004, 

que Institui o Estatuto Municipal da pessoa deficiente e do portador de 

necessidades especiais, alterada pela Lei nº 5.040, de 03 de março de 2004, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4314/17. Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que " 

dispõe sobre a proibição do uso de fogos de artifício e suas variações, 

sinalizadores, shows pirotécnicos, efeitos especiais e afins, em espaços fechados, 

localizados em próprios públicos, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4333/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que “Institui a obrigatoriedade da prestação de serviço na cidade de São 

Caetano do Sul por parte das empresas que oferecem seguro-celular e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4340/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Institui a obrigatoriedade da afixação de orientações sobre o seguro obrigatório 
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de Danos Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), em 

estabelecimentos de prestação de serviços de saúde pública ou privada e 

funerárias, situados no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4341/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Institui, NA Rede Municipal de Ensino DE São Caetano do Sul, O 'Programa 

Veterinário Mirim' e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4347/17. Sidnei Bezerra da 

Silva. Projeto de Lei que "acrescenta parágrafo único ao art. 121 da lei nº 5.184, 

de 07 de maio de 2014, que dispõe sobre a consolidação da legislação referente 

aos programas sociais, de saúde e educacionais que integram o programa Viver 

Melhor e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4348/17. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto 

de Lei que "acrescenta parágrafo único ao art. 4º da lei nº 5.532, de 29 de junho 

de 2017, que dispõe sobre a Universidade Aberta da Terceira Idade - UNIMAIS 

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

e Orçamento”. Processo nº. 4403/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"institui o cadastro de pessoas desaparecidas do município de São Caetano do Sul 

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

e Orçamento”. Processo nº. 4404/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“dispõe sobre a área especial de segurança no entorno de templos de qualquer 

religião, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

nº. 4405/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Institui o ensino de noções 

básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas da Rede Municipal de Ensino de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4406/17. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “dispõe sobre a instituição nas unidades hospitalares da 

rede pública e privada do município de São Caetano do Sul de realizarem os 

exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não progressiva da 

infância (PC - Paralisia Cerebral) - DIPREPAC - nos recém-nascidos e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4407/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“dispõe sobre a instalação de botões de emergência nos estabelecimentos de saúde 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4453/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "altera o parágrafo único do artigo 

1º da Lei nº 5.221, de 24 de setembro de 2014, dispõe sobre a afixação de cartaz 
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nos postos revendedores de combustíveis com informação sobre o percentual da 

diferença entre os preços da gasolina aditivada e comum e do etanol comum e 

aditivado, e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4481/17. Edison Roberto Parra. Projeto 

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

São Caetano do Sul, o 'Dia da Leitura Livre' e dá outras providências”. “Às 

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

4482/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “dispõe sobre a 

obrigatoriedade da distribuição gratuita de exemplares do estatuto da criança e do 

adolescente nos cartórios de registro de nascimentos, no âmbito do município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4487/17. Mesa Diretora. 

Projeto de Lei que “dispõe sobre a criação de empregos públicos e vagas no 

quadro de empregos permanentes da Câmara Municipal de São Caetano do Sul; 

altera os anexos vii e x da Lei nº 5.096, de 26 de setembro de 2012; altera a redação 

do artigo 4º da Lei nº 5.170, de 19 de março de 2014 e dá outras providências". 

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

nº. 4504/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “dispõe sobre 

a divulgação dos direitos da pessoa com câncer e dá outras providências”. “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 

4175/17 a 4178/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: colocação de 

um ponto de ônibus coberto na Avenida Nelson Braido, localizado em frente ao 

Hospital e Maternidade São Luiz e um ponto coberto do lado oposto ao hospital, 

sentido Avenida Guido Aliberti,Cerâmica; a poda de árvores localizadas na rua 

Lourdes, 493, bairro Nova Gerty; a poda de árvores na rua Manoel Pedro 

Vilaboim, em frente ao número 224, bairro Olímpico; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4182/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando recolhimento dos carros abandonados na alameda São 

Caetano, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4183/17 e 

4184/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto e 

recapeamento do leito carroçável na rua Wenceslau Brás, 187, bairro Santa Paula; 

e o conserto e recapeamento do leito carroçável na rua Wenceslau Brás, 203, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4185/17. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 
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Prefeito, objetivando para que o Tiro de Guerra estabeleça parcerias com pessoas 

especias no sentido de inclusão e melhor desenvolvimento do seu psicossocial. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4189/17 e 4190/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a substituição das lâmpadas instaladas e/ou que sejam tomadas 

as providências necessárias, a fim de tornar a iluminação pública do local 

suficiente, na avenida Presidente Kennedy, 2100, bairro Olímpico; e instituir o 

"Bosque da Fama", na Avenida Presidente Kennedy, em terreno localizado nas 

proximidades do número 3.700, Bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4192/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando 

organizar o 1º Trucade de São Caetano do Sul - Campeonato de Truco da Melhor 

Idade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4198/17 e 4199/17. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: dar a denominação "Rua dos Terapeutas 

Ocupacionais", para alguma nova via pública no nosso município; e dar a 

denominação "Rua dos Fisioterapeutas", para alguma nova via pública no nosso 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4200/17. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando a implantação de sistema informatizado de rede de 

atendimento para a área da saúde, com a finalidade de disponibilizar o prontuário 

online de todos os pacientes, bem como o agendamento de consultas e exames 

médicos e retirada de medicamentos, inclusive com a utilização de cartão com 

chip com identificação do paciente, para armazenamento, em um cadastro único. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4201/17. Eduardo José Vidoski. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, 

objetivando que solicite à USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

- Campus Barcelona, a realização de estudos com a finalidade de divulgar o 

serviço de Assistência Jurídica Gratuita disponibilizado pela Universidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4204/17 a 4207/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização da Biblioteca Municipal Paul 

Harris, situada na avenida Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula; a 

instalação de aparelhos de ginásticas para uso da 3ª Idade, na praça da Bíblia, 

localizada na avenida Goiás com a avenida Senador Roberto Simonsen; o 

recapeamento do asfalto, em especial na rua São Francisco, e demais nas vias do 

bairro Santo Antônio; e o recapeamento do asfalto nas vias do bairro Boa Vista, 

em especial, nas ruas Sebastião Diogo, Theobaldo de Nigris e adjacentes. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processo nº. 4211/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, 

objetivando que realize rigorosa fiscalização no comércio que fica na rua Marlene, 

655, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4214/17 e 

4215/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

seja realizado vistoria da Zoonoses na rua José de Franca Dias, 31, bairro São 

José; e realizar estudos para a inclusão de um semáforo na rua José de Franca 

Dias, cruzamento com a avenida Engenheiro Armando de Arruda Martins, bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4218/17 e 4219/17. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize estudos para que quando da 

formação ou atualização de treinamentos dos integrantes da Guarda Civil 

Municipal, os mesmos tenham também como disciplina a Linguagem Brasileira 

de Sinais (LIBRAS); e que realize estudos visando a revitalização das Bibliotecas 

Municipal Paul Harris e Esther Mesquita, localizadas, respectivamente, na 

avenida Dr. Augusto de Toledo, nº 255, no bairro Santa Paula e rua Boa Vista nº 

150, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4223/17 a 

4228/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

a esta Edilidade, versando sobre regulamentar o Fórum Inter-Religioso para uma 

Cultura de Paz e Liberdade de crença; que estude a viabilidade de realizar nas 

escolas, com assiduidade, programas educativos com a participação da Guarda 

Civil Municipal, especialmente com o Canil, objetivando orientar e prevenir as 

crianças, adolescentes e jovens adultos no que concerne ao uso de drogas; que 

institua no município o programa "escolinha de esportes em tempo integral", 

incentivando o acesso dos munícipes, de maneira gratuita, as mais variadas 

modalidades esportivas, como natação, futebol, basquete, tênis de campo, dentre 

outros, em período integral; a revitalização do ponto final da linha Oswaldo Cruz, 

localizado na rua Capivari, em frente ao EME Profª Alcina Dantas Feijão; que 

realize estudos no sentido de celebrar convênio para participar do Programa 

Sharing Cities, da União Européia, visando ações de inovação, sustentabilidade, 

inclusão e governança, com auxílio de tecnologias da informação e comunicação 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas, trilhando assim o caminho "Cidade 

4.0"- Cidade Inteligente; e que realize estudos sobre a possibilidade de se firmar 

Parceria Público Privado com a empresa Comgás - Companhia de Gás de São 

Paulo, no sentido de se converter os veículos da GCM para Gás Natural Veicular, 

tecnologia G5. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4229/17. Sidnei Bezerra da 
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Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando instalar placas indicativas de "Proibido Fumar" nos 

terminais de ônibus, bem como campanha de conscientização junto à população 

usuária destes espaços quanto a referida proibição, conforme legislação vigente. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4231/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando que realize melhorias na EMI Alfredo Rodrigues, situada na 

avenida Papa João XXIII, 601, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4232/17 a 4236/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação do "programa de estágio em medicina veterinária", no 

Centro de Controle de Zoonoses, em parceria com faculdades da região do Grande 

ABC e São Paulo; estudos para implantação do programa Educação 3.0 - 

plataforma de ensino e aprendizagem nas escolas municipais de São Caetano do 

Sul; a reforma e revitalização, bem como o levantamento das pistas, com sistema 

de ponte estaiada, no viaduto Independência; a implantação de uma rotatória, bem 

como nova sinalização viária, no cruzamento das vias Ribeirão Preto e Rio Claro, 

bairro Olímpico; e nova sinalização viária nos leitos carroçáveis das ruas Luiz 

Louzã, Vital Brasil Filho e Rio de Janeiro, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4237/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando O 

envio de uma equipe de campo para a realização da reforma do banco de concreto 

no complexo rodoviário, próximo a saída dos passageiros do trem metropolitano, 

rua Serafim Constantino, 98, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4239/17 a 4242/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

da árvore na avenida Lemos Monteiro, 64, bairro Olímpico; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Presidente 

Kennedy, 1103, bairro Santa Paula; a aplicação de intimação ao proprietário do 

estabelecimento Santo Graal visando apresentar ao setor competente da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul os seguintes itens: Alvará de Funcionamento - 

( SIL ) - Sistema Integrado de Licenciamento;  AVCB ( Auto de Vistoria do Corpo 

de Bombeiros ); eA visita de um fiscal ao referido estabelecimento para verificar 

se as atividades ali realizadas estão de acordo com o zoneamento previsto em Lei, 

atendendo exigências como: isolamento acústico; acessibilidade para pessoas 

portadoras de deficiência física; e outros.No caso de irregularidades, aplicação de 

multa e lacração do estabelecimento que fica situado na avenida Presidente 

Kennedy, 1103, bairro Santa Paula; e o reforço da fiscalização na avenida 
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Presidente Kennedy, 1103, onde funciona o estabelecimento 4051, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4244/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando estudos para que seja incentivada a leitura da Constituição 

Federal nas escolas públicas e privadas no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4246/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando 

a manutenção do ponto de parada de ônibus, localizado na rua Giácomo Dalcin, 

confluência com a rua dos Castores, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4251/17 a 4260/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a concessão de kits pós mastectomia, gratuitamente pela rede 

municipal de saúde; estudos para implantação de lombo-faixa na rua Rio Grande 

do Sul, rua Rio Grande do Sul com rua Rafael Correa Sampaio, Centro; 

providências quanto ao controle de diminuição da quantidade de pombos presente 

na avenida Presidente Kennedy, divisa com o bairro Palmares de Santo André, 

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

arredores da rua Joana Angélica e Alameda Cassaquera, principalmente em frente 

à COOP, Cooperativa de Consumo, bairro Barcelona; a poda de árvore em frente 

ao nº 180 da rua Antônio Bento, SEAIS, bairro Santa Paula; estudos visando 

providenciar a retirada de um automóvel que encontra-se abandonado na rua São 

Francisco de Assis, esquina com a alameda São Caetano, bairro Santa Maria; 

estudos visando providenciar a retirada de veiculo abandonado na rua Maranhão, 

esquina com a rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; estudos para a criação do 

programa "São Caetano Te Quero Verde"; A instalação de lixeiras mais fortes e 

resistentes, de material solido e se possível fixadas ao solo, na avenida Conde 

Francisco Matarazzo, Fundação; e a instalação de lixeiras na rua Joana Angélica, 

em toda sua extensão e arredores, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4264/17 a 4266/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para uma rigorosa fiscalização e possível 

regulamentação dos carroceiros que circulam pela cidade; determinar à Secretaria 

Municipal de Segurança pública -seseg, estudos para uma rigorosa fiscalização e 

possível regulamentação dos carroceiros que circulam pela cidade; e a instalação 

de poste com sinalização luminosa piscante, e placa de advertência com os 

seguintes dizeres: "Atenção: cruze com cuidado", na rua Ivaí, cruzamento com a 

rua Silvia, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4269/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre que determine a instalação de alarme de 

emergência em todos os banheiros destinados a pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, na forma que menciona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4274/17 a 4282/17. 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 inserção de textos 

referentes aos direitos da criança e do adolescente em impressos emitidos pelos 

órgãos públicos municipais; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre instituindo o programa municipal de orientação e prevenção de acidentes 

domésticos; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre que institua 

no município de São Caetano do Sul o programa "Feira Segura"; a colocação de 

placas nas divisas do município e nas entradas da cidade, informando o telefone 

da Guarda Civil Municipal, para facilitação em caso de eventuais necessidades 

dos munícipes e demais; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

que crie as unidades de recolhimento de pequenos volumes, destinadas ao 

recolhimento de pneus e demais objetos que podem armazenar água, como forma 

de combate à dengue; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

a identificação de árvores do município de São Caetano do Sul em parceria ou 

convênio com a iniciativa privada; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre o incentivo por meio do ISS, à prática de esporte em academias e 

clubes desportivos para alunos de baixa renda da rede pública de ensino, desde 

que o discente apresente boletim estudantil com boas notas; o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre honorificar o GCM por apreender arma de 

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

versando sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas 

escolas públicas e cercanias. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4293/17 a 

4296/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

rigorosa fiscalização aos veículos abandonados e sua remoção conforme disposto 

no Capítulo II, da Remoção de Veículos abandonados em vias públicas, da Lei nº 

5.263 de 04 de março de 2015, de autoria da Prefeitura Municipal de São Caetano 

do Sul; que seja realizada uma desratização em caráter de urgência na rua 

Domingos Graciute Neto, em toda sua extensão, bairro Santa Maria; a elaboração 

de estudos visando melhorias na iluminação e a possível substituição da 

iluminação atual por lâmpadas de LED, na rua João Almendra, bairro São José; e 

providenciar a retirada de veículo que se encontra abandonado (foto anexa), na 

altura do nº 1570, da rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 4304/17 a 4308/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de serviços de recuperação do revestimento 

asfáltico na Avenida Guido Aliberti, altura do número 4.000 até a Praça Mauá, 

bairro Mauá; a poda com urgência da copa da árvore existente na rua Conselheiro 

Lafayette, 984, bairro Barcelona; a gratuidade de estacionamento rotativo (Zona 

Azul), para idosos e deficientes físicos credenciados, por uma hora; pintura de 

solo objetivando a demarcação de vagas para veículos nas imediações do DAE - 

Departamento de Água e Esgoto, bairro Cerâmica; e a instalação de 

abrigo/cobertura no ponto de ônibus localizado na alameda Cassaquera, 433, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4309/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação 

ao Senhor Prefeito, objetivando a revitalização da pista de caminhada na rua 

Nazareth (entre as ruas Capiberibe e Maceió nos dois sentidos), com renovação 

dos equipamentos de exercícios físicos e instalação de novos para terceira idade, 

com adequação da iluminação por lâmpadas de LED em baixo das copas das 

árvores, reformulação paisagística e manutenção do calçamento da pista, com 

instalação de lixeiras, bebedouros de água e outros equipamentos pertinentes, no 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4310/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando que sejam tomada devidas providencias 

em relação a casa de show Santo Graal localizada na avenida Presidente Kennedy, 

1103, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4311/17 a 

4313/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção do passeio 

público, localizado na rua Giácomo Dalcin, Confluência com a rua dos Castores, 

bairro Nova Gerty; a manutenção e recapeamento asfáltico do trecho situado na 

rua Conselheiro Lafayette, confluência com a rua Maceió, bairro Barcelona; e a 

manutenção e limpeza da fachada da Escola de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti 

localizada na rua Visconde de Inhaúma, 930, confluência com a rua Silvia, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4315/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação 

ao Senhor Prefeito, objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, que 

torne obrigatória a afixação de placa de advertência sobre o uso de formol e suas 

consequências para a saúde do ser humano nas dependências de salões de beleza 

ou estabelecimentos congêneres na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4318/17 a 4323/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: implantar mecanismos de acesso a internet Wi-Fi 

livre e gratuito nas praças públicas de São Caetano do Sul; um programa de 

incentivo socioeducativo e financeiro para jovens infratores; a retirada de dois 

automóveis que se encontram abandonados na rua João Galego em frente ao nº 

421, bairro Santa Maria; a retirada de automóveis que se encontram abandonados 

na rua Antônio da Fonseca Martins, em frente ao nº 420, conforme foto anexa, 

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

principalmente a noite no parque Catharina Scarparo D'agostini, bairro São José; 

e o reparo geral na iluminação do Parque Catharina Scarparo D'Agostini e 

substituição por lâmpadas de led, na rua Ângelo Aparecido Radim, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4325/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação 

ao Senhor Prefeito, objetivando incluir um braço de energia na rua São Francisco 

de Assis, em frente ao número 28, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4326/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando a instalação de 

lombada na avenida Dr. Rodrigues Alves, com a rua Perrella, fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4328/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando providências no sentido de realizar a revitalização de todas 

as bases fixas da Guarda Civil Municipal - GCM de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4329/17 a 4331/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a tomada de providências no sentido de evitar acidentes de 

trânsito na alameda Cassaquera, confluência com a rua Paraguassú, bairro 

Barcelona; que realize a manutenção e recapeamento do leito carroçável na 

alameda Conde de Porto Alegre, especialmente próximo ao número 1069, bairro 

Santa Maria; e intensificar a "Campanha de Prevenção à Conjuntivite", instituída 

pela Lei Municipal nº 4.445, de 25 de outubro de 2006. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4335/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando 

a reforma da calçada quebrada no local em frente ao nº 278 da rua Ivaí, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4336/17 a 4339/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize estudos no sentido de criar 

através de Projeto de Lei, a Coordenadoria da Diversidade Sexual, que estaria 

afeta a Secretaria de Municipal de Assistência e Inclusão Social; determinar À 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho - 
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SEDERT, para que estude a viabilidade de se buscar junto a Cidade de Santander, 

laços de cidades irmãs, geminação, criando relações, principalmente no que 

concerne a transferência de conhecimentos para formatação de São Caetano do 

Sul em "Cidade 4.0", já que compartilham a mesma vocação; para que em parceria 

com o SAMU, crie um programa de conceitos básicos de primeiros socorros 

voltados aos profissionais e alunos das escolas do município; e determinar à 

Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, que estude a possibilidade de 

desenvolver no município três projetos de esporte educacional com bola, para 

crianças de 6 a 12 anos, sugeridos pelo Professor Dante de Rose, que vem auxiliar 

de forma positiva no desenvolvimento, na formação e na interação dos alunos, 

tornando-os mais participativos, críticos, dispostos, solidários, responsáveis, 

humildes, honestos e respeitosos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4344/17 

a 4346/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da árvore com 

urgência na rua Eldorado, 118, bairro Prosperidade; a poda de árvore na altura do 

número 300 da avenida Goiás, bairro Santo Antônio; e a implantação de semáforo 

no cruzamento da rua Bom Pastor com a rua Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4349/17 a 4351/17. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a fiscalização de utilização de som excessivo no 

referido endereço, onde funciona a casa noturna "Santo Graal", na avenida 

Presidente Kennedy, 1103, Mc Donalds, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Presidente 

Kennedy, 1103, "Santo Graal", Mc Donalds, bairro Santa Paula; e a revitalização 

predial, a instalação de sistema digital de busca de títulos, melhoria no sistema de 

conservação dos livros e a atualização de acervo, na Biblioteca Municipal Paul 

Harris, situada na avenida Dr. Augusto de Toledo, 255, teatro Santos Dumont, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4353/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao 

Senhor Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da alameda Cassaquera, notadamente no trecho que 

compreende as ruas Paraguassú, Flórida, Taipas, Maceió e alameda São Caetano, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4356/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando a manutenção e substituição das 

lâmpadas de energia por lâmpadas de LED, no Complexo Viário Luiz Olinto 

Tortorello. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4357/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao 
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Senhor Prefeito, objetivando a reforma total com consertos e reparos necessários, 

nova paisagística, pintura, novas lixeiras, bem como, novos aparelhos de 

ginásticas e infantis para uso de toda população, do Parque Linear da avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4358/17 e 4359/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

de pedestre na Avenida Presidente Kennedy, altura do 1500, no passeio 

"Chafariz", sentido avenida Goiás; e a poda de árvore localizada na rua Giovani 

Perucchi e estudos para remoção da mesma, rua Giovani Perucchi, 142, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4360/17 a 4363/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a promoção da sincronização dos 

semáforos existentes nas Ruas e Avenidas que fazem divisa com os municípios 

de São Paulo - SP, Santo André - SP, São Bernardo do Campo - SP, para garantir 

maior segurança e fluidez do trânsito; estudos jurídicos para exclusão no horário 

das 7 às 12 horas de Terça-feira à sábado, de pagamento de taxa referente à Zona 

Azul no raio de 150 metros das feiras livres; que sejam realizadas as manutenções 

nos pisos táteis localizados na rua Visconde de Inhaúma e demais logradouros 

adjacentes; e implantar onde for possível nova faixa de pedestre em formato de 

"X" na cor azul nas principais avenidas, abolindo a travessia em "L". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4366/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando a poda de árvore localizada na rua Conceição, 603, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4367/17 e 4368/17. 

Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas em toda a rua Pará, nas proximidades da sinagoga, Centro; e a 

reforma da calçada no entorno da Cidade das Crianças, alameda Conde de Porto 

Alegre, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4370/17. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao 

Senhor Prefeito, objetivando a instalação de abrigo de transporte coletivo urbano 

na praça Nipo-Brasileira, avenida Nelson Braido, próximo ao cemitério, bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4371/17 e 4372/17. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalar redutor de velocidade na avenida 

Tijucussú, altura do nº 722, bairro Olímpico; e a repintura da faixa de pedestre na 

altura do número 850 da avenida Goiás, e a que fica no cruzamento desta avenida 

com a rua Oswaldo Cruz, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 4373/17 a 4376/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Adelaide, bairro Boa Vista; repintura das faixas de pedestres 

localizadas entre as ruas Bahia e Santo André, bairro Boa Vista; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Humberto de 

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

intensivas nas imediações da rua Doutor Durval Vilalva, Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4381/17. Marcos Sergio Goncalves Fontes e Daniel 

Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando a contratação de médico acupunturista 

e um terapeuta reiki para atender aos pacientes de Fibromialgia e outras 

enfermidades. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4386/17 a 4400/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade de reorganizar, remodelar 

a Festa Italiana, evento gastronômico tradicional no município; que realize a 

instalação de mais lixeiras nos seguinte locais: nas ruas do Centro, no parque 

Espaço Verde Chico Mendes e nas avenidas Presidente Kennedy, Tijucussú e 

Goiás; que estude a possibilidade de criar um programa de parcerias para 

revitalização e manutenção das praças do município; que estude a possibilidade 

de contratação ou compra de rádios de comunicação digital para a Guarda Civil 

Municipal, defesa civil, ambulâncias e viaturas de fiscalização de trânsito, com a 

integração de toda a rede, de modo que caso um órgão precise do apoio de outro, 

as informações possam ser transmitidas via rádio por meio de uma central, dando 

mais agilidade no atendimento de ocorrências; que desenvolva-se projeto para 

Criação de um Centro de Alto Rendimento Esportivo na Cidade; que estude a 

possibilidade de inserir o cadastro de pessoas desaparecidas no site da Prefeitura 

e nas páginas oficiais das redes sociais ativas; que promova a realização e 

elaboração de projetos sustentáveis nos clubes municipais; que institua no 

município uma "Rede de Proteção Infanto-Juvenil Multidisciplinar" no sentido de 

prevenir e combater à violência, em suas mais variadas esferas, a crianças, jovens 

e adolescentes, dentro das escolas municipais; que realize estudos no sentido de 

instalar nas divisas do município com Santo André, São Bernardo, e São Paulo 

câmeras de monitoramento, a fim de conferir maior segurança a cidade; que 

realize estudos a fim de estimular a inclusão digital, disponibilizando internet 

gratuita através de redes wireless (hotspots Wi-Fi), em parques, bibliotecas, 

praças e locais como Estação Jovem e o Atende Fácil, em São Caetano do Sul; 

que realize estudos para intensificar campanha de divulgação da coleta seletiva de 
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lixo e outros resíduos em São Caetano do Sul; que realize a semana do "Mutirão 

da Beleza", a ser executado, preferencialmente, nos CISEs - Centros Integrados 

de Saúde e Educação e Hospitais Municipais, em cooperação com o Fundo Social 

de Solidariedade; determinar à secretaria competente, que, junto ao DAE - 

Departamento de Água e Esgoto, crie no município um local determinado ao 

descarte de lixo eletrônico, para que se dê a correta destinação ao mesmo, 

incentivando a reciclagem; à secretaria competente, que, junto ao DAE-

Departamento de Água e Esgoto, realize campanha para que os munícipes 

descartem de forma correta o lixo eletrônico, incentivando a reciclagem; e que 

busque parceria com o Estado de São Paulo, para criar uma unidade de 

distribuição de medicamento de alto custo no Município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4408/17 a 4411/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos para instalação de semáforo, na alameda Cassaquera, com a 

rua Paraguassú, bairro Barcelona; a fim de notificar a AES Eletropaulo referente 

aos fios pendurados na altura do nº 2513 da avenida Goiás, esquina com a rua 

Piratininga, bairro Barcelona; a instalação de uma vaga de carga e descarga em 

frente a rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 661, bairro São José; e estudos para 

urgente instalação de lombada eletrônica na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 661, 

bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4412/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao 

Senhor Prefeito, objetivando a manutenção e aumento do temporizador do 

semáforo de travessia de pedestres situado na avenida Goiás, 850, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4413/17 a 4426/17. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos referente a acessibilidade no passeio 

público em locais que houver pontos de ônibus no município; instalação de 

lombada eletrônica na avenida Teresa Campanella, altura do n.º 244, bairro Boa 

Vista; a instalação de banheiro Químico para os trabalhadores nas feiras livres do 

município; estudos para proceder a demarcação de faixa de "Carga e Descarga 

Coletiva", na rua Tapajós, entre os números 723 e 729, bairro Barcelona; realizar 

limpeza e desentupir o bueiro existente na rua Piratininga, 118, bairro Barcelona; 

realizar a poda de árvore localizada na rua Tapajós, 561, bairro Barcelona; a 

instalação de "bolsão de motos" próximo a antiga Associação Desportiva General 

Motors - ADC GM entre as ruas Capiberibe, Conselheiro Lafayette E Votorantim, 

bairro Barcelona; a retirada de um tronco de árvore que está atrapalhando a 

entrada do estacionamento na rua Paraíba, 319, Centro; a instalação de lixeira de 

grande porte (container), na rua Marechal Deodoro, 190, bairro Santa Paula; 
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determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da rua Capivari, bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da rua Ângela, bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da rua Aguapei, bairro Nova Gerty; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da rua Gonzaga, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4433/17 a 4448/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a necessária poda nas árvores localizadas no bairro 

Santo Antônio; a necessária poda nas árvores localizadas no bairro Olímpico; a 

necessária poda nas árvores localizadas no bairro Prosperidade; a necessária poda 

nas árvores localizadas no bairro Cerâmica; a necessária poda nas árvores 

localizadas no bairro Jardim São Caetano; a necessária poda nas árvores 

localizadas no bairro São José; a necessária poda nas árvores localizadas no bairro 

Nova Gerty; a necessária poda nas árvores localizadas no bairro Oswaldo Cruz; a 

necessária poda nas árvores localizadas no bairro Mauá; a necessária poda nas 

árvores localizadas no Centro; a necessária poda nas árvores localizadas no bairro 

Fundação; a necessária nas árvores localizadas no bairro Santa Paula; a necessária 

poda nas árvores localizadas no bairro Santa Maria; a necessária poda nas árvores 

localizadas no bairro Barcelona; a necessária poda nas árvores localizadas no 

bairro Boa Vista; e a inclusão das matérias de história, literatura, filosofia e 

atualidades na grade curricular do programa UNIMAIS - Universidade Aberta da 

Terceira Idade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4449/17 a 4452/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da pintura horizontal no 

cruzamento entre as ruas Madeira e Alameda Araguaia, bairro Santa Maria; a 

demarcação de distâncias em todas as pistas de caminhadas do município, tanto 

nos parques como nas ruas onde se têm as pistas; o recolhimento do automóvel 

em estado de abandono na rua José Benedetti, oposto ao nº 133, entre as ruas Piauí 

e Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; e a implantação de lombada na 

altura do nº 270 da alameda Araguaia, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4455/17. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando a revitalização 

da pintura das guias das calçadas na rua José Santi, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 4457/17 a 4461/17. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda de árvores na rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro 

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

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

intensivas e constantes em todo o bairro São José; determinar a Guarda Civil 

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

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4465/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando poda da copa da árvore existente na rua 

São Francisco de Assis, 28, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4468/17 a 4471/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de semáforo no cruzamento da rua Amazonas com a rua Bom Pastor, 

bairro Oswaldo Cruz; certificar se estão sendo respeitadas as placas de trânsito 

indicativas de "estacionamento proibido trecho", da rua José de Alencar, bairro 

Santo Antônio; a avaliação oftalmológica para alunos da Rede Municipal de 

Ensino, a partir da educação infantil (EMEI e EMI); e a instalação de placas de 

sinalização de trânsito indicativas de "estacionamento proibido" e intensificar a 

fiscalização por parte dos agentes de trânsito na avenida Senador Roberto 

Simonsen, em trecho compreendido desde de o número 950 até o final, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4480/17. Jander Cavalcanti de 

Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando que seja incorporado no trajeto da linha Circular Barcelona 

um ponto próximo ao Park Shopping São Caetano e ao Hospital São Luiz, 

incluindo no trajeto a passagem pela avenida Nelson Braido, a partir da rotatória 

do cruzamento da avenida Fernando Simonsen e rua Eng. Armando de Arruda 

Pereira. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4488/17. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor 

Prefeito, objetivando a criação da Coordenadoria Municipal de Antigomobilismo. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4489/17 a 4492/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

toda extensão da rua Professora Maria Macedo e arredores, Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Marlene, 10, bairro Nova Gerty; 

a manutenção do Programa Agente Cidadão Sênior, com a realização de estudos 

acerca da viabilidade de sua ampliação; e a instalação de lombada na rua Silvia, 
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altura do numeral 1766, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4495/17 e 4496/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: aumentar a 

fiscalização sobre a execução das guias rebaixadas pelos próprios proprietários, 

sem a autorização da Prefeitura; e aumentar a fiscalização sobre as calçadas 

irregulares da Cidade, devido aos vários desníveis e infiltrações existentes. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4501/17 a 4503/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção do meio-fio, localizado na rua Niterói, próximo 

ao número 76, Centro; a manutenção do passeio público, localizado na rua Rio 

Grande do Sul, próximo ao número 385, na lateral do muro do SENAI, Centro; e 

a manutenção do meio-fio e da rampa de acessibilidade, localizados na esquina 

da avenida Goiás com a rua Rio Grande do Sul, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4506/17 a 4512/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de um museu, centro de estudos de zoonozes, orquidário 

e viveiro no imóvel tombado, sito à rua Nestor Moreira, 120, bairro Cerâmica; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o reaproveitamento das 

águas provenientes das escavações realizadas para fundações em prédios em 

construção; os serviços necessários para a colocação de telas ao redor do telhado, 

para impedir a entrada de pombos domésticos, no Centro Policlínico Gentil 

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

programa "Meu bairro bem cuidado"; providenciar e instalar, com maior 

brevidade possível, nas vias públicas, placas indicativas com o nome do hospital 

e maternidade são luiz, localizado no bairro São José; o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a elaboração de projeto de lei que "institui no 

âmbito do município de São Caetano do Sul a campanha permanente de doação 

de livros e revistas em bom estado de conservação para bibliotecas, unidades e 

escolas municipais de educação infantil e escolas públicas e dê outras 

providências."; e a implantação em caráter interdisciplinar da matéria Noções de 

Prevenção à Dependência Química nas escolas municipais de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4513/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito, 

objetivando a realização de estudos e tratativas com vistas a viabilizar a instalação 

de uma unidade da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente, no 

Município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4531/17 

a 4538/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a fim de verificar a 
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viabilidade de implantar em nosso Município a Central de Empregos voltada 

especificamente para pessoas com algum tipo de deficiência; realizar estudos a 

fim de verificar a possibilidade de inserir aulas de canto e Coral nas escolas de 

ensino infantil e fundamental de nosso município; a viabilidade de criar o Boletim 

Eletrônico nas escolas do município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na Praça dos Imigrantes, próximo ao chafariz, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas visando verificar a possibilidade da instalação de uma base de 

segurança na Praça dos Imigrantes, em frente ao chafariz, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, bairro Olímpico; implantar mão única de direção na rua 

Pelegrino Bernardo, altura do nº 27 ao nº 196 , sentido Centro, bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas a elaboração de estudos 

visando à possibilidade de contratar mais médicos para atuar no Centro Policlínico 

Gentil Rstom; e estudos sobre a possibilidade de criar Pólo Cultural onde possam 

ser estudados aspectos de obras e vida de artistas brasileiros. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4539/17 a 4540/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensiva, notadamente, 

Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das aulas, nas imediações das escolas 

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

notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das aulas, nas 

imediações das escolas do bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o 

reinício das aulas, nas imediações das escolas do bairro São José; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, Rondas Escolares, tendo 

em vista o reinício das aulas, nas imediações das escolas do bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4542/17 a 4554/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das aulas, nas 

imediações das escolas do bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o 

reinício das aulas, nas imediações das escolas do bairro Santa Maria; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, Rondas Escolares, 

tendo em vista o reinício das aulas, nas imediações das escolas do bairro Santa 

Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, 

Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das aulas, nas imediações das escolas 

do bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 
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notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das aulas, nas 

imediações das escolas do bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das 

aulas, nas imediações das escolas do bairro Jardim São Caetano; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, Rondas Escolares, tendo 

em vista o reinício das aulas, nas imediações das escolas do bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente, Rondas 

Escolares, tendo em vista o reinício das aulas, nas imediações das escolas do 

bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das aulas, nas 

imediações das escolas do bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas , notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das 

aulas, nas imediações das escolas do Centro; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas , notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o 

reinício das aulas, nas imediações das escolas do bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4179/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

constantes em todo o bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4187/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

providências quanto aos fios pendentes e a caixa de energia e disjuntores expostos, 

na praça Compositor Darcy Rossi, localizada na avenida Presidente Kennedy na 

altura do nº 3700, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4188/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de 

ofício A empresa Petrobrás - Terminal São Caetano do Sul, visando a poda da 

vegetação, bem como a extensão dos alambrados e a instalação de placas de 

"Proibido descartar lixo e entulho" no terreno de sua propriedade, localizado na 

rua Domingos Graciute Neto, confluência com a rua Guaiamú, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4191/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Chefe do Setor de Obstetrícia, Dra. Alessandra 

Nabarro Souza, extensivo a toda equipe, pelos trabalhos realizados com agilidade 

e competência, o que demonstra que a área da saúde em nosso município conta 

com uma administração competente e diligente. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 4203/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento 

solicitando envio de ofício AO Consórcio Intermunicipal Grande ABC, na pessoa 

de seu presidente, Senhor Orlando Morando, visando tratativas com os sete 

municípios para implantação de legislação autorizando o transporte de animais de 

pequeno porte nos transportes coletivos públicos intermunicipais do Grande ABC. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4216/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Duboiê Bar, pelo aniversário de 37 anos, a 

ser comemorado no dia 27 de julho do ano corrente. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4243/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas nas imediações da avenida Presidente Kennedy, 1103, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4247/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua São Francisco de Assis, 

no trecho entre A rua Silvia e a alameda São Caetano, bairro Santa Maria. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4248/17. Sueli Aparecida 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos arredores da alameda Conde de Porto 

Alegre, no cruzamento com A rua Marina, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4249/17. Sueli Aparecida Nogueira 

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

M, visando rondas ostensivas NOS arredores da rua Joana Angélica e Alameda 

Cassaquera, principalmente em frente à COOP- Cooperativa de Consumo, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4250/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos arredores, principalmente 

no período noturno, da rua Peri, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4283/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao ministério do meio ambiente, 

visando realizar campanha nacional sobre os malefícios trazidos à natureza em 
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decorrência do uso de canudos de plástico, podendo os mesmos ser substituídos 

por canudos de papel. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4284/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, visando esforços no 

sentido de vedar, em estabelecimentos comerciais, a conferência de mercadorias 

adquiridas, após seu pagamento e liberação, nos caixas registradores. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4285/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Febraban, visando solicitar às 

agências bancárias de São Caetano do Sul para informarem ao consumidor, por 

meio de avisos e/ou informativos fixados nas agências, sobre o desconto na 

antecipação do pagamento de dívidas no município de São Caetano do Sul. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4286/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - 

Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando sugerir aos 

estabelecimentos comerciais onde circulam cidadãos, a instalação de alarme de 

emergência em todos os banheiros destinados a pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4297/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à "Pão de Queijo as 

Mineiras", pelas duas décadas de atuação na nossa cidade de São Caetano do Sul, 

completadas no mês de julho do ano corrente. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4298/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

ao atleta Rodrigo Machado, pela conquista de duas medalhas de Ouro e três de 

prata em sua participação no "XXI Campeonato Mundial de Transplantados 

2017", em Málaga (Espanha). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4299/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

Espírita Lar Bom Repouso, pelos seus mais de 40 anos servindo a comunidade de 

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

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

4316/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 
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ofício à caixa econômica federal, visando estudos para celebrar parcerias com 

estabelecimentos comerciais do bairro Mauá, visando a instalação de 

correspondentes bancários ou até mesmo uma agência no local. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4317/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Agência dos Correios - 

Centro, visando a instalação de uma Agência de Correios e Telégrafos no bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4324/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica - Sede, visando a limpeza 

e manutenção dos piscinões que circundam São Caetano do Sul. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4332/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício À Secretaria Nacional do 

Consumidor - SENACON, visando esforços no sentido de determinar as empresas 

que oferecem o serviço de seguro-celular a realizarem a prestação dos seguintes 

serviços na cidade de São Caetano do Sul: I - Troca do display; II - Substituição 

imediata de aparelho perdido por roubo ou furto; III - Oferecimento de aparelho 

reserva em caso de manutenção. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4334/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

Ana Maria Stoppa, pela posse na Academia de Letras da Grande São Paulo. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4352/17. Carlos Humberto 

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

visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Presidente Kennedy, 1103, 

"Santo Graal", Mc Donalds, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4354/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

imediações da alameda Cassaquera, notadamente no trecho que compreende as 

ruas Paraguassú, Flórida, Taipas, Maceió e alameda São Caetano, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4377/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Adelaide, bairro 
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Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4378/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Panati, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4379/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Humberto de 

Campos, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 4380/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

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

Doutor Durval Vilalva, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4382/17. Marcos Sergio Goncalves Fontes e Outros. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Delegacia Seccional de São Bernardo 

do Campo, visando na pessoa do "mui" digníssimo Doutor Aldo Galeano Junior, 

para envidar estudos, tendo como escopo criar o cadastro voluntário de bicicletas 

e assim, colaborar com o combate dos atos delitivos patrimoniais praticados em 

face dos proprietários de tais veículos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4383/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

à Secretaria Municipal de Segurança, na pessoa da Senhora Secretária, Elaine 

Maria Biasoli e todo o seu efetivo, pelo fato da Guarda Civil Municipal registrar 

um aumento significativo na prisão de criminosos. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4384/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações a 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar de São Caetano 

do Sul, na pessoa de seu Comandante o Capitão Rodrigo Rocco Razuk Maluf e 

todo o seu efetivo, pelo fato do Batalhão registrar um aumento significativo na 

prisão de criminosos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4385/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, visando a possibilidade 

de introduzir o Curso de Gastronomia na Universidade. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 4401/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

pela celebração aos 190 anos da Lei de 11 de agosto de 1827, que instituiu os 

primeiros cursos jurídicos em nosso país, à Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB, órgão máximo que define as regras para o exercício profissional da 

advocacia no Brasil, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seccional 

de São Paulo, Doutor Marcos da Costa. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4402/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações - Gerência Regional 01, visando instalar pontos de acesso sem 

fio à Internet em todos os equipamentos de telefonia públicos, instalados nos 

prédios públicos da cidade de São Caetano do Sul - SP. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4427/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua 

Capivari, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4428/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Ângelo Ferro, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4429/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e 

noturno, nas imediações da rua Gonzaga, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4430/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua 

Ângela, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 4431/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

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

períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Aguapei, bairro Nova Gerty. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4432/17. Moacir Luiz 
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Gomes Rubira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

ou Mobilidade Reduzida, em razão da realização do passeio cultural inclusivo, 

ocorrido nos dias 14 e 17 de julho do corrente ano, no Memorial da Inclusão, em 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4456/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes em todo o bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4462/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes em todo o bairro Barcelona. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4463/17. Francisco de 

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

visando rondas ostensivas e constantes em todo o bairro São José. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4464/17. Francisco de Macedo Bento. 

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

ostensivas e constantes em todo o bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4472/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

pela inauguração do novo espaço Pelle & Capelli - Instituto de Estética e Beleza, 

no próximo dia 10 de agosto do corrente. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4473/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento 

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

São Bernardo do Campo, pelo seu aniversário de 464 anos, comemorado no mês 

de agosto do corrente. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4477/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Patrícia Cândido, Guarda Civil 

Municipal e atleta de São Caetano do Sul, pela convocação para a participação, 

nos dias 12 e 14 de agosto, nos "Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros", em 

Los Angeles - EUA. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4478/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de 
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ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão e 

imediações das ruas Vieira de Carvalho e Saldanha da Gama, ambas no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4479/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão e adjacências 

das Ruas Rosa e Frieda, ambas no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4493/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

rua Professora Maria Macedo, e arredores, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4494/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

rua Marlene, 10, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4497/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 5º aniversário de 

Ordenação Presbiteral do Pe. Rogério de Melo, pároco da Matriz Sagrada Família, 

que ocorrerá no dia 04 de agosto de 2017. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4498/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

à Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) pela celebração de seus 

49 anos de existência, na pessoa do Magnífico Reitor Professor Doutor Marcos 

Sidnei Bassi, extensivo a todos os colaboradores e alunos. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4499/17. Eduardo Jose Vidoski e Outros. 

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

à Secretaria Municipal de Esporte e Turismo de São Caetano do Sul e ao Grupo 

Sonda, pela revitalização da quadra "José Henrique de Sá", situada nas 

dependências do CER Luiz Baraldi/GISELA. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4500/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações em razão dos 

49 anos de existência da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 

completados no dia 1º de agosto de 2017. Colocado em discussão, ninguém 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

hae  29 

“Aprovado”. Processo nº. 4505/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações, visando solicitar as concessionárias de telefonia a instalar 

pontos de acesso sem fio à Internet em todos os equipamentos de telefonia 

públicos, instalados nos prédios públicos da cidade de São Caetano do Sul. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4514/17. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando estudos e tratativas com vistas a viabilizar a instalação de 

uma unidade da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente, no 

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

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

Processo nº. 4515/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 

4516/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas , notadamente, Rondas Escolares, 

tendo em vista o reinício 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. 4517/17. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas , notadamente, Rondas Escolares, tendo em 

vista o reinício 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. 4518/17. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas , notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o 

reinício 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. 4519/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

ostensivas , notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 4520/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas , 
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notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 4521/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 4522/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 4523/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 4524/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 4525/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 4526/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

Rondas Escolares, tendo em vista o reinício 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. 

4527/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas , notadamente, Rondas Escolares, 

tendo em vista o reinício das aulas, nas imediações das escolas do bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4528/17. 
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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, tendo em 

vista o reinício 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. 4529/17. Eclerson Pio 

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

rondas ostensivas na Praça dos Imigrantes, próximo ao chafariz, localizado na 

avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4530/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações na pessoa do 

Senhor Edson Lorenzini, que comemorou 22 anos de fundação do Grupo Espírita 

Seara das Fraternidades, transcorrido no dia 28 de Julho de 2017. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4541/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

ostensivas, notadamente, Rondas Escolares, tendo em vista o reinício das aulas, 

nas imediações das escolas do bairro São José. Processo nº. 4202/17. Eduardo 

José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento de Letícia Helena Prestes Figueira. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4217/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor João Bezerra da Silva. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4327/17. Anacleto Campanella 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Roberto Munhoz Gomes Nogueira. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4365/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Maria Aparecida de 

Lourdes Gallina. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4454/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção 

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

Dora Santoro Cipullo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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4474/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Edgard da Silva 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4475/17. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Orlanda Soares da Silva. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente solicita que seja 

ofertado um minuto de silêncio em memória dos senhores: Letícia Helena Prestes 

Figueira, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, João Bezerra da Silva, 

Roberto Munhoz Gomes Nogueira, Maria Aparecida de Lourdes Gallina, Eva 

Dora Santoro Cipullo, Edgard da Silva Monteiro e Orlanda Soares da Silva. Assim 

é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação 

Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior, 

César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander 

Cavalcanti de Lira,  Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Esgotada a fase de Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º 

Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, procede à leitura das 

matérias da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 0376/15. Fabio Soares de 

Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera o inciso II do 

artigo 2º da Lei nº 4.544, de 20 de setembro de 2007, que ‘Institui o ‘Programa 

Auxílio-Alimentação’ no Município de São Caetano do Sul, nas condições que 

especifica e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

contrário. Colocado em discussão o parecer contrário da Comissão de Finanças 

e Orçamento, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Colocado em votação, o parecer contrário da Comissão de Finanças e 

Orçamento fica “Aprovado”. “Arquive-se o Projeto de Lei”. Item II - 

Processo nº 1610/15. Paulo Roberto de Jesus. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o incentivo à implantação do curso para capacitação de 

usuários de veículos de propulsão humana do tipo bicicletas, handbikes e 

similares”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, contrário. Colocado em discussão o parecer 

contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, o parecer contrário da 

Comissão de Finanças e Orçamento fica “Aprovado”. “Arquive-se o Projeto 
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de Lei”. Item III - Processo nº 1928/17. Anacleto Campanella Junior. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta o § 3º ao artigo 7º da Lei 

nº 5.301, de 20 de maio de 2015, que ‘Regulamenta a concessão de bolsas de 

estudo pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul’ e dá outras providências”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

1º Turno”. Item IV - Processo nº 2676/17. Jander Cavalcanti de Lira. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Salão Nacional de Arte 

Fotográfica de São Caetano do Sul’ e dá outras providências”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

Item V - Processo nº 2773/17. Eduardo José Vidoski. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da Lei nº 4.313, de 6 

de setembro de 2005, que ‘Institui a ‘Campanha Permanente de Conscientização 

e Doação Voluntária de Sangue’ no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 1º Turno”. Item VI - Processo nº 2803/17. Edison Roberto 

Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 

2º da Lei nº 4.597, de 6 de março de 2008 e dá outras providências”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

Item VII - Processo nº 2908/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera os §§ 2º e 3º do artigo 1º da Lei nº 3.669, 

de 14 de abril de 1998, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de 

Controle Populacional de Animais Domésticos e visa celebrar convênios com 

instituições de medicina veterinária e dá outras providências”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente 

convida a todos os vereadores e o público para que estejam presentes no Ato 

Solene que será realizado na próxima quinta-feira, dia três, e declara, às dezenove 
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horas, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e 

achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ....... 
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