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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E DOIS 

DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e quatro 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 

23ª Sessão Ordinária e da 13ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A 

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

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

Processo nº. 1261/17. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do 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 

julho de 2017. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.176, de 09/08/17. “Ciente”. Processo 

nº. 4883/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a instalação de dispositivo eletrônico de contagem de pessoas presentes 

em casas noturnas e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4884/17. 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 do uso Racional 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4891/17. Eduardo José 

Vidoski. Projeto de Lei que "Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º 

da Lei nº 4.738, de 02 de março de 2009, que institui a 'Campanha Permanente 

de Orientação e Esclarecimento ao Munícipe de Conhecimentos Básicos sobre 

a Realização de Atividades Físicas ao Ar Livre nos Parques, Praças e Afins', 

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

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

nº. 5017/17. Cesar Rogerio Oliva e outros. Projeto de Lei que "Estabelece o 

monitoramento por câmeras em eventos realizados por empresas privadas, 
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com público superior a 3.000 (três mil) pessoas, e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 5042/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui o 

‘Programa Municipal Adote Uma Escola’ e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 5084/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Altera dispositivos 

da Lei nº 3.632, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre incentivo fiscal 

para a realização de projetos culturais, 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. 5085/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Altera o artigo 16 da Lei nº 5.525, de 22 de junho de 2017, 

que dispõe sobre o 'programa de parcelamento de débitos' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5087/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Institui a 'campanha farmácia veterinária solidária', 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. 4815/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

preferencialmente, rondas escolares, nas imediações da EMI Maria Panarielo 

Leandrini, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4825/17 a 4839/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda de árvore na avenida Goiás, 1586, bairro Santo Antônio; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua 

da Fortuna, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com apoio de motocicletas, na rua do Coral, bairro Prosperidade; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas, na avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; aumentar o 

tempo do farol no cruzamento da rua Silvia, com a avenida Presidente 

Kennedy, bairro Boa Vista; a demarcação de faixa de "carga e descarga 

coletiva", na rua São Paulo, 1987, bairro Santa Paula; a poda da copa de árvore 

localizada na rua Nazaret, 1500, bairro Barcelona; a poda de árvore na rua 

Nazaret, 1518, bairro Barcelona; reparos no muro que delimita da empresa 

Eletropaulo, localizado na rua martino de martine, em frente ao n.º 30, bairro 

Barcelona; que sejam mantidos piscantes, no período noturno, os faróis da 

avenida Goiás; a retirada do veículo abandando na rua martino de martine, em 

frente ao n.º 30, bairro Barcelona; a remoção da árvore localizada na rua 

Filismina Horta Mello, 30, bairro Olímpico; a instalação de um bueiro em 

frente ao condomínio simon bolivar- torre 1 e condomínio san matin, na rua 



 

 

hae  3 

Rafael Sampaio Vidal, n.º 300, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na rua das Pérolas, 

bairro Prosperidade; e o recapeamento do asfalto na rua martino de martine, 

30, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4841/17 a 

4843/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, especialmente nos horários das 07h00 às 

09h00 e 17h00 às 20h00, na rua Henrica Grigoletto Rizzo, e adjacências, 

bairro Olímpico; a substituição das tampas da boca de lobo e a manutenção 

do passeio público, situados na confluência com a rua Major Carlos Del Prete, 

Centro; e a manutenção do passeio público na avenida Conde Francisco 

Matarazzo, especialmente no trecho entre as ruas Perrella e Heloísa Pamplona, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4844/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalação de lixeira no ponto de ônibus na alameda Conde de 

Porto Alegre, 1980, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4862/17 a 4865/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

que instale lixeiras do 496 ao 720 da estrada das Lágrimas e também em frente 

da EE Maria Trujillo Torloni; providências na área do espaldar do parque 

Espaço Verde Chico Mendes, substituindo as pedras que ali foram colocadas, 

por concreto; lixeiras na imediações do fórum de São Caetano, no bairro 

Mauá; e lixeiras na altura do número 1643 a 1889, da estrada das Lágrimas. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4867/17 a 4872/17. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: remover as faixas de estacionamento de solo, 

implantadas de forma transversal na rua Eduardo Prado, bairro Cerâmica; 

projeto de reurbanização nas UBS do município; disponibilizar incentivo para 

aumentar o efetivo de profissionais dos SAMU, promover constantes cursos 

de capacitação e treinamento, como também providenciar a aquisição de 

equipamentos básicos necessários e disponibilizar mais veículos para atender 

as ocorrências em nosso município; implantar placas de marcação de distância 

percorrida, nas áreas destinadas a prática de caminhadas nos parques da 

cidade; que seja inserido noções de educação ambiental na grade escolar a fim 

de incentivar os jovens a observarem a importância da preservação do meio 

ambiente; e a construção ou criação de fraldários para atender as necessidades 

das centenas de bebês que frequentam os parques da cidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4873/17. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Antônio Benedetti Sobrinho, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processo nº. 4875/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de um espaço voltado para a 

prevenção e tratamento de lesões e estomias da pele em São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4880/17 a 4882/17. 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 o 

programa municipal de orientação e prevenção de acidentes domésticos; e o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a implantação do 

"Programa de Formação de Agentes Mirins de Saúde" nas unidades escolares 

da rede municipal, para controle do vetor da dengue, no âmbito do município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4885/17. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

implantar o projeto "dança materna" no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4887/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Justino Paixão, altura do nº 467, Jardim 

São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4896/17 e 4897/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: repintura 

das faixas de pedestre ao redor da EMEF Profª Eda Mantoanelli; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na alameda Araguaia, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4898/17 e 4899/17. 

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 o “Programa Municipal ‘Adote Uma 

Escola de São Caetano do Sul’; e o aumento da altura do "guard rail" ou 

instalação de correntes no canteiro central da avenida Goiás. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4901/17 e 4902/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a restauração da calçada em frente ao portão lateral de 

entrada da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (SEEST) e do Circolo 

Italiano, bem como de um trecho da parte interna das dependências, situada 

na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, altura do número, 500, bairro São José; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades do 

Centro Especializado em Reabilitação Intelectual (CER II) da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), situado na alameda Araguaia, 429, 

bem como em todo o bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 
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nº. 4904/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando incluir um braço de energia na rua 

Washington Luís, 401, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4905/17 a 4910/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas como foco na prevenção de furtos 

de materiais em alumínio das residências nos bairros Santa Maria e Barcelona; 

a prorrogação do prazo de vigência da Lei 5.525, de 22 de junho de 2017, que 

instituiu o Programa de Parcelamento de Débitos (PPD/2017); a instalação de 

placas de alerta ao perigo de acidentes e proibição do uso das faixas das pistas 

da esquerda por pedestres e ciclistas, fora do horário das 08h00 as 17h00 aos 

domingos, em ambos os sentidos da avenida Tijucussú, bairro Olímpico; que 

proceda a intensificação da fiscalização objetivando coibir o estacionamento 

irregular de veículos nos entornos do Park Shopping São Caetano; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com foco na prevenção de furtos 

de rodas de carros na rua Ivaí, e arredores, bairro Santa Maria; e o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre regularização de edificações e 

disciplinando a concessão de alvarás de conservação além de outras 

providências, a exemplo da Lei Municipal nº 5.077, de 18 de abril de 2012, 

com vigência já esgotada pelo decurso do tempo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4914/17 e 4915/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: elaboração de projeto socioambiental referente à coleta de óleo e 

gordura em nosso município; e a concessão de benefícios para os pagamentos 

de débitos de anuidades escolares da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul - USCS, inscritos ou não em dívida ativa e relativos até o exercício de 

2015. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4917/17 e 4918/17. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas imediações da rua Octávio Hildebrando, notadamente 

no trecho que compreende as ruas Ângelo Ferro, Giácomo Dalcin e a avenida 

Paranapanema, bairro Mauá; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações das ruas Baraldi e Rio Grande do Sul, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4924/17 a 4929/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: colocação das placas 

com os nomes das ruas no bairro Santo Antônio; instalação de piso tátil em 

ruas de maior circulação de pessoas, como avenida Goiás, rua Manoel Coelho, 

rua Santa Catarina, rua Taipas, Senador Roberto Simonsen, rua Baraldi, rua 

Amazonas, Atende Fácil; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas na rua Joana Angélica, e imediações, bairro Barcelona; a instalação 

de cobertura e assento do ponto de ônibus na alameda São Caetano, 714, bairro 

Santa Paula; a instalação de cobertura e assento do ponto de ônibus na alameda 

São Caetano, 954, bairro Santa Paula; e reforma na calçada do Clube Águias 

de Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4932/17. Ricardo 

Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no trecho que compreende a rua 

Xingú, rua Marina e alameda Araguaia, 792, nas imediações da APAE, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4938/17 e 4939/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a rigorosa 

fiscalização para veículos que estão desrespeitando a faixa de travessia de 

pedestres na rua José Benedetti, bairro Santo Antônio; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas e constantes na rua Boa Vista, bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4942/17 e 4943/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a adoção de medidas para a 

instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) e reforço na sinalização de 

trânsito, em frente a EMI Fernando Pessoa, na rua Flórida, 525, bairro 

Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, nas imediações da EMI Alice Pina Bernardes, na rua Herculano 

de Freitas, 265, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4949/17 a 4959/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar ao DAE, a canalização do bueiro da rua Baraldi com a rua 

Vergueiro, Centro; a manutenção do asfalto na rua Votorantim, 360, bairro 

Barcelona; a notificação do "Atelier de Oxum" localizado rua Alegre, 94, 

bairro Santa Paula; a pintura de solo e placa informando o período de 15 

minutos, com o pisca-alerta do veículo acionado para clientes da farmácia, 

localizada na rua Giuseppe Braido, 111, bairro Boa Vista; determinar à 

SEMOB, para que, junto à Vipe - Viação Padre Eustáquio, realize estudos 

visando a alteração do trajeto da linha de ônibus linha 01 - bairro Santa Maria 

/ bairro Oswaldo Cruz, no trecho específico da rua Gonçalves Dias, bairro 

Cerâmica; estudos para instalação de faixa amarela proibindo estacionar na 

curva da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1111, bairro Olímpico; a instalação 

de faixa amarela em frente a garagem, na rua Anita Garibaldi, 257, bairro 

Santa Maria; determinar ao DAE, estudos para realizar a obra de canalização 

da água que escorre no fundo da empresa na travessa Vicente Timpani, altura 

do n.º 53, Centro; a troca da lâmpada queimada na rua Capeberibe, em frente 

ao n.º 620, bairro Barcelona; a troca da lâmpada queimada na rua Comendador 
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Gervásio Seabra, em frente ao n.º 100, bairro Barcelona; e para realizar 

limpeza e desentupir o bueiro existente na rua General Osório, com avenida 

Goiás, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4961/17 a 

4966/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na 

rua das Bandeiras, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas, rua Filismina Horta Mello, 

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

apoio de motocicletas, na rua Cristóvão Colombo, bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas, na rua Carijós, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas, na avenida Walter 

Thomé, bairro Olímpico; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com apoio de motocicletas, na rua Nazaret, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4967/17 a 4969/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

Edilidade, versando sobre a criação e disponibilização de aplicativo para 

proteger a incolumidade da mulher vítima de violência doméstica no 

município de São Caetano do Sul; a imediata avaliação e dentro do 

cronograma preestabelecido a poda de galhos de árvore localizada na rua 

Oswaldo Cruz com rua Amazonas, altura do nº 1340, bairro Oswaldo Cruz; e 

a instalação de semáforos com sinais sonoros na rua Amazonas com a avenida 

Goiás; rua Amazonas com a rua João Pessoa, avenida Dr. Augusto de Toledo 

com a avenida Goiás, avenida Goiás com rua Manoel Coelho e demais 

logradouros onde haja a necessidade de instalação desses equipamentos, em 

tudo para permitir a facilitação do trânsito aos deficientes visuais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4974/17 a 4977/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas e constantes no bairro Boa Vista; instalação de placa 

"Proibido parar e estacionar" na rua Alegre, 311, bairro Santa Paula; a 

instalação de cobertura em todos os pontos de ônibus do município; e a 

rigorosa fiscalização de caminhões estacionados rua Boa Vista, em frente a 

extinta Concessionária Palmares. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4996/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a manutenção e reforma da grade de chuva do bueiro 

localizado na rua Coronel Camisão, 206, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4997/17 e 4998/17. Edison Roberto Parra. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de um redutor de velocidade na rua Silvia, 

1200, bairro Oswaldo Cruz; e a realização de reparos na passagem de águas 

pluviais (valeta) localizada na rua Eldorado, 404, com a rua das Pérolas, 121, 

agencia do banco caixa econômica, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5000/17 a 5006/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que seja realizada a tapagem do buraco no leito carroçável, 

situado na rua Ada, 117, bairro Nova Gerty; que seja realizada a limpeza e a 

manutenção do Cemitério da Saudade, localizado na rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, 880, bairro Cerâmica; que seja realizada a reforma da 

calçada, situada na rua Collygni, 65, bairro Fundação; que seja realizada a 

repintura da sinalização horizontal de trânsito "Pare" e da faixa de pedestres 

na rua Sorocaba, bairro Olímpico; a instalação de cestos de lixo na rua Santa 

Catarina e que seja realizada a manutenção das lixeiras já existentes nas 

imediações, Centro; que seja realizada a limpeza de bueiros e bocas de lobo, 

na rua Rio Grande do Sul, Centro; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações das ruas Tibagi e Piabanha, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5010/17 a 5016/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

Edilidade, versando sobre alterando o caput do artigo 7º e seu § 3º, da Lei 

5.301, de 20 de maio de 2015, oportunizando à Fundação das Artes de São 

Caetano do Sul, à seu próprio critério, a concessão de bolsa grande talento, a 

componentes de orquestra que reúnam qualidade técnica excepcional ou 

desejável, e se interessem por um dos cursos oferecidos; estudos e tratativas 

objetivando a formação de orquestra filarmônica/sinfônica em São Caetano 

do Sul; que se proceda a reforma ou substituição da barra de proteção, espécie 

de poste pequeno (foto anexa), instalada na calçada da avenida Senador 

Roberto Simonsen, 424, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Manoel Coelho, altura do n. 590, Centro; 

reformulação da metodologia de atendimento aos munícipes pelo telefone 

160, especialmente no que diz respeito ao tempo de espera e a instrução dos 

atendentes acerca do conhecimento administrativo para encaminhamento e 

andamento das demandas; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a criação de creche pública para idosos no âmbito municipal; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no entorno do senai, 

localizado na rua Santo André, 680, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5018/17 a 5040/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 
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Município: a reforma, revitalização e readequação da EMEI Fernando 

Piva,rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1050, bairro Olímpico; a reforma, 

revitalização e readequação da EMEI Emílio Carlos,rua Gonzaga, 241, bairro 

Oswaldo Cruz; a reforma, revitalização e readequação da EMEI Irineu da 

Silva, estrada das Lágrimas, Jardim São Caetano; a reforma, revitalização e 

readequação da EMEI Fortunato Ricci, rua Oriente, 333, bairro Barcelona; a 

reforma, revitalização e readequação da EMEI Castorina Faria Lima, rua 

Teffé, 460, bairro Santa Maria; a reforma, revitalização e readequação da 

EMEI Abelardo Galdino Pinto, rua Coronel Camisão, 320, bairro Oswaldo 

Cruz; a reforma, revitalização e readequação da EMEI Antônio de Oliveira, 

rua Arlindo Marchetti, 508, bairro Santa Maria; a reforma, revitalização e 

readequação da EMI Ângela Massei, rua Dr. Afrânio Peixoto, 66, bairro 

Cerâmica; a reforma, revitalização e readequação da EMI Antonia Capovilla 

Tortorello, avenida Paraíso, 831, bairro Olímpico; a reforma, revitalização e 

readequação da EMI Alice Pina Bernardes, rua Herculano de Freitas, 265, 

bairro Fundação; a reforma, revitalização e readequação da EMI Alfredo 

Rodrigues, avenida Papa João XXIII, 601, Jardim São Caetano; a reforma, 

revitalização e readequação da EMI Matheus Constantino, rua Silvia, bairro 

Olímpico; a reforma, revitalização e readequação da EMI Gastão Vidigal 

Neto, rua Berilos, 113, bairro Prosperidade; a reforma, revitalização e 

readequação da EMI Fernando Pessoa, rua Flórida, 525, bairro Barcelona; a 

reforma, revitalização e readequação da EMEI Francisco Falzarano, rua 

Vanda, 73, bairro Boa Vista; a reforma, revitalização e readequação da EMI 

Josefina Cipre Russo, na rua Pernambuco, 100, Centro; a reforma, 

revitalização e readequação da EMEI Helena Musumeci, avenida 

Paranapanema, 670, bairro Nova Gerty; a reforma, revitalização e 

readequação da EMEI Professora Inês de Ramos, rua Vieira de Carvalho, 525, 

bairro Nova Gerty; a reforma, revitalização e readequação da EMI Candinha 

Massei Fedato, rua Tupi, 300, bairro Cerâmica; a reforma, revitalização e 

readequação da EMI Josefa da Cunha Leite, rua Tomaso Tomé, 270, bairro 

Olímpico; a reforma, revitalização e readequação da EMI Maria D'Agostini, 

rua Desireè Malateaux, 129, bairro Mauá; a reforma, revitalização e 

readequação da EMI Maria Simonetti Thomé, rua Tenente Antônio João, 413, 

bairro Cerâmica; e a reforma, revitalização e readequação da EMI Maria 

Panarielo Leandrini, rua Sebastião Gomes de Lima, 60, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5041/17. Marcos Sergio Goncalves 

Fontes e outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

implantar a utilização de papel reciclado no âmbito da Administração 

Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5044/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes na rua Silvia, com a Ivaí, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5047/17 a 5068/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: aumentar a qualidade das fraldas geriátricas distribuídas 

pela prefeitura de São Caetano do Sul aos idosos cadastrados no programa 

social do nosso município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEI Rosa Perrella, no bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEI Romeu Fiorelli, no bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Pedro José Lorenzini, 

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

nas imediações da EMEI Orlando Moretto, no bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Octávio 

Tegão, no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, no bairro 

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

imediações da EMEI Luiz José Giorgetti, no bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI José 

Corona, no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEI João Barile, no bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEI Emílio Carlos, no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Fernando Piva, no 

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

imediações da EMEI Fortunato Ricci, no bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Francisco 

Falzarano, no bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEI José Ferrari, no Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Jacob 

João Lorenzini, no bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da EMEI Irineu da Silva, no bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEI Professora Inês dos Ramos, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Helena 

Musumeci, no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEI Antônio de Oliveira, no bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI 1º de Maio, no bairro Santo Antônio; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Castorina 
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Faria Lima, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5070/17 a 5072/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda de árvore na rua Marechal Deodoro, 727, bairro Santa 

Paula; a substituição da faixa de 'Vaga para deficientes' por uma de "Carga e 

descarga" na rua Marechal Deodoro, 727, bairro Santa Paula; e reparo e 

limpeza na boca de lobo localizada na rua Visconde de Inhaúma, 233, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5074/17 e 5075/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

público (calçada) em toda a extensão do parque Cidade das Crianças, no bairro 

Santa Maria; e a instalação de brinquedos infantis na pequena praça existente 

defronte ao Hospital Infantil Márcia Braido, em São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5077/17 e 5078/17. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de uma lombo-faixa na rua Boa 

Vista, 508, bairro Boa Vista; e a instalação de uma lombo-faixa de fronte ao 

número 100 da avenida Tietê, na EMEF Leandro Klein, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5080/17 a 5082/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de um redutor de velocidade 

(lombada) na rua Adonel de Souza Macial, altura do número 25, bairro São 

José; a repintura da faixa de travessia de pedestres, situada na avenida 

Presidente Kennedy, altura do número 2400, bairro Olímpico; e retornar o 

ponto de parada de ônibus, hoje localizado na rua General Estilac Leal, 

próximo ao número 50, ao local anteriormente instalado, na mesma via, logo 

após a UBS Darcy Sarmanho Vargas, no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5086/17. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o conserto do bueiro (foto anexa) localizado em frente 

ao 3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul, na rua Coronel 

Camisão, 206, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5090/17 a 5097/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

sobre a possibilidade de realizar pintura de faixa de solo com os dizeres 

"Carga e descarga" na rua Votorantim, em toda a frente do nº 518, bairro 

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

descarga" na rua Piauí, 729, bairro Santo Antônio; realizar a pintura da faixa 

de solo para uma "vaga de estacionamento" na rua Marechal Deodoro, em 

frente ao nº 480 , bairro Santa Paula; notificar o proprietário do imóvel 

localizado na rua Marechal Deodoro, 490, bairro Santa Paula; poda da árvore 
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localizada na rua Marechal Deodoro, 480, bairro Santa Paula; incluir a EMEI 

Irineu da Silva no plano de revitalização de 2017; a completa revitalização, 

com atenção especial para o teto do início da rampa de acesso na passagem de 

nível da Galeria Zambrana, sentido centro-bairro; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações do Campus Centro da USCS, 

com atenção especial ao bar denominado "praia de copacabana", localizado 

na rua Santo Antônio, 105, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4847/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Taipas e imediações, 

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

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

nº. 4848/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas do Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4849/17. 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na praça Prefeito Luiz Olinto 

Tortorello, avenida Goiás, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4850/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

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

rondas ostensivas na rua Capeberibe, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4851/17. Daniel Fernandes 

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

visando rondas ostensivas na rua Nazaret, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4852/17. Daniel Fernandes 

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

visando rondas ostensivas na rua Guaiamú, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4853/17. Daniel Fernandes 

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

visando rondas ostensivas na alameda Araguaia, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4854/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Pandiá Calógeras, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4855/17. 



 

 

hae  13 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua José de Franca Dias, bairro 

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

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

4856/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Padre Manoel da 

Nóbrega, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4857/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando 

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

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

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

Processo nº. 4858/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando 

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

Almendra, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4859/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando 

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

Mororo, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4860/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando 

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

Humberto de Campos, nas imediações da Escola Estadual Maria Trujilo 

Torloni, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4861/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando 

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

imediações da EE Coronel Bonifácio de Carvalho, situado na avenida Dr. 

Augusto de Toledo, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4866/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

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

rondas ostensivas na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4874/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Fundação das Artes pela parceria junto ao 

Ministério da Educação para a implantação dos cursos técnicos 

profissionalizantes Mediotec em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4878/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Instituto Nacional Do 

Seguro Social em São Caetano do Sul - inss, visando para envidar esforços no 

sentido de divulgar nas delegacias de polícia judiciária e nos hospitais da 

cidade de São Caetano do Sul, informativos sobre o direito do INSS mover 

ação judicial para ter ressarcido os gastos despendidos para recuperar a saúde 

da mulher vítima de violência doméstica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4879/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM – Sede -, e a 

empresa América Latina Logísitica (ALL), visando efetuar a limpeza, roçada, 

e recolhimento dos fragmentos e objetos em todo espaço urbano da linha 

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

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

“Aprovado”. Processo nº. 4886/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

no espaço localizado na rua Justino Paixão, altura do nº 467, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4894/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio 

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

Araguaia, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4895/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações à Secretária Municipal de Saúde, Dra. Regina Maura Zetone, 

pelos brilhantes serviços prestados a São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4900/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas nas proximidades do Centro Especializado em 

Reabilitação Intelectual (CER II) da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), situado na alameda Araguaia, 429, bem como em todo 

o bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 4911/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

prevenção de furtos de materiais em alumínio das residências nos bairros 

Santa Maria e Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 4912/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

prevenção de furtos de rodas de carros na rua Ivaí, e arredores, no bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4916/17. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Octávio Hildebrando, 

notadamente no trecho que compreende as ruas Ângelo Ferro, Giácomo 

Dalcin e a avenida Paranapanema, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4919/17. Eduardo José Vidoski. 

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

rondas ostensivas nas imediações das ruas Baraldi e Rio Grande do Sul, bairro 

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

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

nº. 4922/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

PROCON de São Caetano do Sul, na pessoa do Senhor Marco Aurélio 

Sanches, pelo sucesso da operação "Dia dos Pais 2017". Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4923/17. Sueli Aparecida 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Joana Angélica, bairro 

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

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

4930/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

comandante GCM Lourival dos Santos Silva, pelos relevantes serviços que 

vem prestando à 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. 4931/17. Ricardo Andrejuk. 

Requerimento solicitando envio de ofício à secretaria de desenvolvimento 

econômico, ciência e tecnologia do estado de São Paulo, visando a instalação 

de um polo da UNIVESP na USCS - Universidade Municipal de São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4933/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Magali de Cássia 

Rosolem, pela sua posse na pasta da secretaria municipal de de assistência e 

inclusão social (SEAIS), no dia 15 deste mês. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4934/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao jovem aluno da FATEC Antônio Russo, Mohamad 

Mohmoud, pela iniciativa de desenvolver o aplicativo "Gowiter". Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4935/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à marilia marton correa, pela 

posse na pasta da Secretaria Municipal de Governo (SEGOV), no dia 15 deste 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4936/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

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

(Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos E 

Eletrodomésticos), pela futura realização do projeto piloto denominado de "Se 

Liga", em nosso município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4937/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas e constantes na rua Boa Vista, bairro Boa Vista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4941/17. Marcel 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, nas imediações da EMI 

Alice Pina Bernardes, na rua Herculano de Freitas, 265, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4944/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

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

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

“Aprovado”. Processo nº. 4945/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na avenida Walter Thomé, 

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

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

nº. 4946/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, na rua Carijós, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4947/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua Cristóvão 

Colombo, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4948/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

de motocicletas, na rua Filismina Horta Mello, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4960/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua das Bandeiras, 

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

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

nº. 4970/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Miss Eliane 

Komossa, ao Mister Carlos Alberto Scavassa, à 1ª Princesa Maria Aparecida 

Petenlikar, ao 1º Príncipe Eduardo Kutka, à 2ª Princesa Helena Sanches, ao 2º 

Príncipe Luiz Josevino Dameto, à Simpatia Mulher Maria José de Almeida, 

ao Simpatia Homem Paulo Luiz Zucatto, consagrados e aos organizadores da 

"13.º Concurso de Miss e Mister da Terceira Idade de São Caetano do Sul", 

edição 2017, realizado no dia 17 deste mês, no CISE João Nicolau Braido. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4971/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando em conjunto com as secretaria de segurança do 

município e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de São Caetano do sul- 

SP, instalar na alameda Araguaia ou rua Marina, cabine da Polícia Militar nos 

mesmos moldes daquelas visualizadas na avenida Paulista na cidade de São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4972/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

municipal josé aurichio junior e à ilustríssima Senhora Drª Regina Maura 

Zetone Grespan, Secretária Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, voto 

extensivo a toda equipe, por ter, de acordo com a Urban Systems, alcançado 

o 3º lugar no ranking das 50 melhores cidades com estratégias inteligentes em 

saúde, com honrosa publicação na revista Exame, de 18 de agosto de 2017. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4973/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do 

Município de São Caetano do Sul Dr. José Auricchio Junior e a Ilustríssima 

Senhora secretaria de saúde do município de São Caetano do Sul, regina 

maura zetone grespan, pelo lançamento do portal de saúde 24 horas. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4978/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Dr. 

José Auricchio Junior, pela brilhante iniciativa de retomada das obras do 

centro de excelência de ginástica olímpica e rítmica de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4979/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio 

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

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

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

nº. 4980/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

iliomar darronqui, pelos brilhantes serviços prestados frente a secretaria de 

serviços urbanos de São Caetano do Sul (SESURB). Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4999/17. Anacleto Campanella 

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

visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Tibagi e Piabanha, bairro 

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

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

5007/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Manoel Coelho, altura 

do n. 590, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5008/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no entorno do SENAI, 

localizado na rua Santo André, 680, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5009/17. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando a fim de que este órgão solicite ao competente batalhão 

de Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Santo André a intensificação 
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de rondas na região da Vila Palmares, divisa com São Caetano do Sul, devido 

ao aumento de furtos de rodas de carros e roubos de celulares nas 

proximidades do SENAI, sito à rua Boa Vista, 825, e arredores, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5043/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das escolas EE 

Profª Maria Conceição Moura Branco, EE Professora Yolanda Ascencio, 

EMEF Anacleto Camapanella, EMEF Professor Rosalvito Cobra, EMI 

Antonia Capovilla Tortorello, EMI Josefa da Cunha Leite, EMEI Fernando 

Piva e EMEI José Corona, todas no bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5045/17. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas nas imediações das escolas Elvira Paolilo Braido, 

Oswaldo Samuel Massei, Sylvio Romero, Matheus Constantino, Creche 

Oswaldo Cruz, Abelardo Galdino Pinto e Emílio Carlos, todas no bairro 

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

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

nº. 5046/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

escolas Maria Trujilo Torloni, Professor Vicente Bastos, Thereza Coan 

Fiorotti, Irineu da Silva e Jacob João Lorenzini, todas no bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5069/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a retirada do fio elétrico 

pendurado em um poste de iluminação na esquina da avenida Dr. Augusto de 

Toledo com a rua Rio de Janeiro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5076/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas e constantes de forma preventiva em toda a 

extensão das vias: rua Octávio Hildebrando, Raimundo Maffei, Giácomo 

Dalcin e Okinawa, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5079/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

- Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, pela participação 

no projeto-piloto "Se Liga", da ABREE - Associação Brasileira de 
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Reciclagem de Eletroeletrônicos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5083/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

policiais militares da 3ª cia. do 6º batalhão da Polícia Militar de São Caetano 

do Sul, em especial, à equipe envolvida na ocorrência, juntamente com o seu 

comando, pela solução da ocorrência do último domingo, no bairro Fundação, 

que resultou na prisão dos criminosos que realizaram assalto a um posto de 

gasolina na cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5088/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

Antônio, com atenção nas imediações do campus da USCS Centro, com 

atenção especial ao bar denominado "Praia de Copacabana", localizado na rua 

Santo Antônio, 105, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4892/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Jarbas Borges de Carvalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4893/17. Sueli Aparecida 

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

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jose Gilson 

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

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

4940/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Sarah Fernandes 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5089/17. 

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

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jarbas Borges 

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

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

5098/17. Ricardo Andrejuk. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Carmem 

Rodrigues de Souza. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.  
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O Senhor Presidente solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em 

memória dos senhores: Jarbas Borges de Carvalho, Jose Gilson Oliveira, Sarah 

Fernandes Melo e Carmem Rodrigues de Souza. Assim é procedido. Esgotadas 

as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. Para fazer 

um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Marcel Franco 

Munhoz. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior, 

Cesar Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra e Jander 

Cavalcanti de Lira. 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 4704/17. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

redação do inciso IV do artigo 2º da Lei nº 5.514, de 18 de maio de 2017, que 

‘Autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores que especifica e 

dá outras providências’”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

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

discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella 

Junior. O Presidente suspenda a Sessão. Reaberta a Sessão, o projeto é colocado 

em votação e “Aprovado em 1º Turno”. Item II - Processo nº 4705/17. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Acrescenta § 3º ao artigo 7º da Lei nº 5.301, de 20 de maio de 2015, que 

‘Regulamenta a concessão de bolsa 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. 272 a 1.281. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Item III - Processo nº 4709/17. Mesa Diretora. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a recomposição monetária da 

Tabela de Vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul em geral, ativos, inativos e em disponibilidade; reajusta a 

Tabela de Vencimentos dos servidores estatutários e celetistas admitidos por 

concurso público, na forma que especifica 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 2848/17. Eduardo Vidoski. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a afixação de avisos orientativos 

acerca do desembarque dos passageiros, durante o abastecimento de veículos 
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movidos a gás natural veicular – GNV, nos estabelecimentos que especifica 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 3075/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Faculta aos funcionários contratados por empresas sediadas no Município de 

São Caetano do Sul, efetuarem matrícula em vagas remanescentes nos cursos 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio – EPT, ofertados por 

instituições públicas municipais 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. Em encaminhamento de votação, o Vereador 

Edison Roberto Parra pede Vista do processo por 3 (três) Sessões. Ninguém 

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

“Aprovado o pedido de Vistas por 3 (três) Sessões”. Item VI - Processo nº 

3317/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Institui a ‘Semana de Discussões sobre as Políticas Públicas voltadas 

à Defesa, Proteção e Bem-Estar Animal’, 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”. Esgotados 

os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às 

dezoito horas e cinquenta e seis minutos, encerrada a presente Sessão e convida 

os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início 

da 14ª Sessão Extraordinária que será realizada a seguir. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o 

Primeiro Secretário. ............................................................................................ 
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