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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e oito 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 27ª Sessão Ordinária 

e a ata da 7ª 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. 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 agosto de 2017. “À Comissão de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.182, de 

06/09/17. “Ciente”. Processo nº. 5633/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que "Autoriza o município a celebrar termo de filiação à Frente Nacional dos 

Prefeitos, assim como arcar com os custos decorrentes e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5634/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do caput do art. 3°, do § 3º do art. 6° e revoga o art. 11, todos 

da Lei nº. 5.487, de 15 de março de 2017.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5778/17. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei complementar que "Dispõe sobre as normas relativas 

ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5612/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a vedação, no âmbito do município de 

São Caetano do Sul, de práticas discriminatórias em estabelecimentos 

comerciais, industriais, de serviços e similares, e dá outras providências.". “Às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

5632/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no 

município de São Caetano do Sul, a Campanha de Conscientização sobre os 

Riscos à Saúde Pública Decorrentes de Acondicionamento de Compras em 

Caixas de Papelão Fornecidas pelos Estabelecimentos Comerciais que 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5638/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de Incentivo ao 

Cultivo da Planta Citronela, Como Método Natural de Combate a Dengue', e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 5645/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º, todos da Lei nº 2.349, de 13 de agosto 

de 1976, que institue o Dia do Lions Clube no município, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5654/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

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

Prevenção ao Suicídio" e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5685/17. Sueli 

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

ementa e dos artigos 1º e 2º, da Lei nº 3.575, de 20 de outubro de 1997, que 

institui a 'Semana de Prevenção do Câncer da Próstata, em âmbito municipal, e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 5686/17. 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 'Dia de Combate à Violência ao Taxista', 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5813/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 4.801, de 

18 de setembro de 2009, que institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de Jerusalém', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5814/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o reconhecimento da 'Festa da Cultura Nordestina', como 

Patrimônio Cultural Imaterial do município de São Caetano do Sul.". “Às 

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

5855/17. Ricardo Andrejuk e outros. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana da 
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Valorização da Vida e da Família', e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5854/17. 

Eclerson Pio Mielo e outros. Moção de Repúdio ao Banco Santander por ter 

financiado e promovido a mostra "Queermuseu". “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processo nº. 5610/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico 

em toda sua extensão da rua 1º de Maio, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5613/17 a 5629/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que institua no município programa permanente de 

prevenção e tratamento de doenças psicossomáticas para crianças, jovens, 

adultos e idosos; que institua no município o "Cartão Material"; que estude a 

viabilidade de se construir um CISE - Centro Integrado de Saúde e Educação 

da Terceira Idade, no bairro Prosperidade; que institua no município o 

programa "Bolsa Auxílio Cuidador", para idosos com mobilidade reduzida, 

deficientes, de baixa renda; que realize uma revitalização nos CISE's do 

município, disponibilizando diretamente apoio médico e social; que estude a 

viabilidade de se construir um CISE - Centro Integrado de Saúde e Educação 

da Terceira Idade, no bairro Fundação; que estude a viabilidade de se construir 

um CISE - Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade, no bairro 

Barcelona; que viabilize a instalação de uma lombada, na rua Matilde, altura 

do número 319, esquina com a rua Libero Badaró; que institua no município 

uma "Clínica Municipal de Reabilitação de Dependentes Químico" ou que crie 

um programa de parcerias com as igrejas, ongs e com o estado de São Paulo, 

para o tratamento dos dependentes químicos; que firme parceiras do CAPS - 

Centro de Atenção Psicossocial, com os templos das mais variadas fés, como 

Evangélicos, Católicos, Testemunhas de Jeová, Espíritas, Budistas, dentre 

outros, para que auxiliem no apoio aos dependentes de drogas bem como seus 

familiares; que realize incansáveis ações para prevenção e combate ao uso de 

drogas, principalmente nas escolas, em parceria com a Secretaria da Educação, 

Conselho tutelar, COMDECA e Associação de Pais e Mestres; que viabilize 

internet banda larga por Wi-Fi em diversos pontos públicos da cidade tais como 

Atende Fácil, rodoviária, estação de trem, biblioteca, prefeitura, dentre outros; 

que realize palestras de sensibilização sobre o tema LGBT, inclusive com 

debates para promoção de medidas de políticas públicas de combate à lgbtfobia; 

que providencie a adequação dos ralos das piscinas municipais, com a 

instalação de ralos antiaprisionamento, a fim de se evitar a sucção de cabelos e 

membros dos usuários; que institua no município o "Cartão Uniforme Escolar"; 
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para que providencie a revitalização do ponto final da linha Oswaldo Cruz, 

localizado na rua Capivari, em frente ao colégio Alcina Dantas Feijão; e que 

providencie a sinalização adequada em frente a clínica situada a rua Nossa 

Senhora da Candelária, 395, bairro Oswaldo Cruz, tendo em vista reclamação 

do proprietário de que ninguém respeita a guia rebaixada, o que dificulta 

embarque e desembarque de pacientes com mobilidade reduzida, bem como a 

saída de veículos da garagem. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5635/17 

a 5637/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de um poste de luz na rua João Almendra, bairro São José; a 

substituição de tampa de boca de lobo localizada na rua Domingos Graciute 

Neto, 49, bairro Santa Maria; e estudos criteriosos para colocação das placas 

com os nomes das ruas no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5639/17 a 5642/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de banners/outdoors nas entradas do Hospital Municipal de 

Emergências Albert Sabin, informando a mudança provisória dos atendimentos 

para o Hospital São Caetano, na rua Espírito Santo, 277, bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na avenida Presidente 

Kennedy, nas proximidades da divisa com a cidade de Santo André, bairro 

Santa Paula; maior fiscalização de trânsito na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

rotatória com a rua Serafim Carlos, bairro São José; e a readequação de eixo de 

dupla faixa na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, altura com a rua Serafim 

Carlos, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5643/17 e 

5644/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que viabilize a "Casa 

Dia para Idosos"; e mais cadeiras na sala de espera do Hospital Infantil Márcia 

Braido. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5651/17 e 5652/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de órgão com vistas ao 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas a igualdade racial, humana e 

religiosa, no município; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Raimundo Maffei, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5655/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a contemplação de parte das bolsas de 

estudo aos atiradores selecionados para o Tiro de Guerra do ano vigente, desde 

que atendam os requisitos presentes no edital. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 5656/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre criar o sistema de relacionamento com os órgãos públicos municipais, 

através do aplicativo Whatsapp, para solução de informações e serviços 

públicos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5657/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalação de lombofaixa na rua Solimões, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5658/17 a 5677/17. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento da rua Ceará, bairro Fundação; 

o recapeamento da rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; o recapeamento 

da rua Paolo Martorelli, bairro Fundação; o recapeamento da rua Herculano de 

Freitas, bairro Fundação; o recapeamento da rua Bueno de Andrade, bairro 

Fundação; o recapeamento da travessa Comandante Salgado, bairro Fundação; 

o recapeamento da rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; o recapeamento da 

avenida Dr. Rodrigues Alves, bairro Fundação; o recapeamento da rua Luís 

D'Agostini, bairro Fundação; o recapeamento da travessa Henrique Capelli, 

Centro; o recapeamento da travessa Madressilva, Centro; o recapeamento da 

praça Lions Clube, bairro Fundação; o recapeamento da Avenida do Estado, 

bairro Fundação; o recapeamento da rua Humaitá, bairro Fundação; o 

recapeamento da praça Atílio Santarelli, bairro Fundação; o recapeamento da 

rua Regente de Araújo Lima, bairro Fundação; o recapeamento da rua Graça 

Aranha, bairro Fundação; o recapeamento da rua Aquidaban, bairro Fundação; 

o recapeamento da rua Dr. Ramos de Azevedo, bairro Fundação; e o 

recapeamento da rua Henrique Dias, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5680/17 a 5682/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

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

instituição da "Patrulha Maria da Penha", ação voltada à proteção de mulheres 

em situação de violência, por meio da atuação preventiva e comunitária da 

Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul; laboriosos estudos com vistas 

a implantar, sem custos ao erário do município, ferramenta tecnológica, 

denominada "Trafgo", objetivando o controle e a otimização dos tempos dos 

semáforos, utilizando informações do google maps; e a realização de 

treinamento e capacitação aos profissionais atuantes nos equipamentos de 

saúde de nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5684/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o recapeamento asfáltico do viaduto da Independência, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5687/17. Sueli Aparecida 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

hae  6 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o recapeamento asfáltico da travessa Manoel Cardoso. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5688/17 a 5723/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da avenida Conselheiro Antônio Prado, 

Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua José Augusto Dias, Centro; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a 

extensão da rua Alfredo Inácio Trindade, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Professora Maria Macedo, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da avenida Guido Aliberti, 

Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da travessa Vicente Timpani, Centro; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua José Ribeiro Sales, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Luísa Garbelotto Cavasani, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua José do 

Patrocínio, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Senador Vergueiro, Centro; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua Major Carlos Del Prete, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Paraíba, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Pernambuco, Centro; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua Miguel Almansa Garcia, Centro; a realização de estudos 

e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Alagoas, Centro; a realização 

de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da praça Benedito Molinari, 

Centro; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Baraldi, Centro; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a 

extensão da rua Alfredo Maluf, Centro; a realização de estudos e tratativas 
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visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Santo Antônio, Centro; a realização de 

estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Manoel Coelho, 

Centro; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da 

avenida Conde Francisco Matarazzo, Centro; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Serafim Constantino, Centro; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

João Pessoa, Centro; a realização de estudos e tratativas visando a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a 

extensão da rua Amazonas, Centro; a realização de estudos e tratativas visando 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, 

em toda a extensão da rua Santa Catarina, Centro; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Rio Grande do Sul, Centro; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Pará, Centro; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Carlos de Campos, Centro; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em 

toda a extensão da rua Goitacazes, Centro; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Niterói, Centro; a realização de estudos 

e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da avenida Senador Roberto Simonsen, 

Centro; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da 

travessa Francisco Andreucci, Centro; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Ema Cavana, Centro; a realização de 

estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Luís Cavana, Centro; 

a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 
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Pinto Ferraz, Centro; e a realização de estudos e tratativas visando a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a 

extensão da rua Pedro José Lorenzini, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 5725/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando "controle de escorpião" nos logradouros do bairro São José e 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5726/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

realização de estudos visando a instalação de ponto de luz na rua Alegre, 63, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5727/17 a 5761/17. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de estudos 

visando o recapeamento da avenida Conselheiro Antônio Prado, Centro; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua Professora Maria Macedo, 

Centro; a realização de estudos visando o recapeamento da rua José Augusto 

Dias, Centro; o recapeamento da avenida Guido Aliberti, Centro; o 

recapeamento da rua Alfredo Inácio Trindade, Centro; o recapeamento da rua 

Alagoas, Centro; o recapeamento da rua Paraíba, Centro; a realização de 

estudos visando o recapeamento da rua Pinto Ferraz, Centro; a realização de 

estudos visando o recapeamento da rua Luís Cavana, Centro; a realização de 

estudos visando o recapeamento da rua Ema Cavana, Centro; a realização de 

estudos visando o recapeamento da travessa Francisco Andreucci, Centro; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua Pernambuco, Centro; a 

realização de estudos visando o recapeamento da travessa Afonso Meira, 

Centro; a realização de estudos visando o recapeamento da rua Bento Vellanes 

Regis, bairro Fundação; a realização de estudos visando o recapeamento da rua 

Perrella, bairro Fundação; a realização de estudos visando o recapeamento da 

rua Antônio Barile, bairro Fundação; a realização de estudos visando o 

recapeamento da rua Fausto Luís Pina, bairro Fundação; a realização de estudos 

visando o recapeamento da rua Raquel Michelina Matarazzo, bairro Fundação; 

a realização de estudos visando o recapeamento da avenida Conde Francisco 

Matarazzo, bairro Fundação; a realização de estudos visando o recapeamento 

da travessa Comandante Salgado, bairro Fundação; a realização de estudos 

visando o recapeamento da travessa João Nicolau Braido, bairro Fundação; a 

realização de estudos visando o recapeamento da praça Maria Pia, bairro 

Fundação; a realização de estudos visando o recapeamento da rua 28 de Julho, 

bairro Fundação; o recapeamento da travessa Carlos Peppe, bairro Fundação; o 

recapeamento da rua Rio Branco, bairro Fundação; o recapeamento da rua 

Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação; o recapeamento da travessa Antônio 
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Severino, bairro Fundação; o recapeamento da rua João Domingos Perrella, 

bairro Fundação; o recapeamento da rua Doutor Durval Vilalva, bairro 

Fundação; o recapeamento da rua Major Aderbal de Oliveira, bairro Fundação; 

o recapeamento da rua Araraquara, bairro Fundação; o recapeamento da rua 

Benedito Moretti, bairro Fundação; o recapeamento da rua Deputado Emílio 

Carlos, bairro Fundação; a realização de estudos visando o recapeamento da 

rua Collygni, bairro Fundação; e a realização de estudos visando o 

recapeamento da rua Pedro Alexandrino, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5762/17 a 5766/17. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxilio 

de motocicletas, na rua Serafim Constantino, Estação Jovem, Centro; a 

instalação de placas informativas, indicando o horário de funcionamento na rua 

Serafim Constantino, Estação Jovem, Centro; a revitalização da Estação Jovem, 

na rua Serafim Constantino, Centro; a instalação de banheiros químicos na rua 

Serafim Constantino, Estação Jovem, Centro; e estudos visando a reforma da 

pista de skate na rua Serafim Constantino, estação jovem, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5767/17 a 5774/17. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a limpeza e a manutenção/ conservação da praça Manuel dos 

Santos, localizada na rua Presidente Nereu Ramos, bairro São José; que seja 

efetuada a recolocação das placas indicando o nome da rua, na rua Bahia, bairro 

Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

principalmente no período noturno, nas imediações das ruas Amazonas e 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo Cruz; que seja realizada a 

tapagem do buraco, localizado no cruzamento das avenidas Guido Aliberti e 

Papa João XXIII, Jardim São Caetano; a implantação de redutor de velocidade, 

no trevo entre as ruas Luís Fiorotti e Pedro Álvares Cabral, bairro Olímpico; 

que seja realizada a repintura da sinalização horizontal de trânsito "faixa dupla" 

na rua Serafim Carlos, no trecho entre os números 13 e 130, bairro Oswaldo 

Cruz; a mudança na circulação da via pública na rua Nossa Senhora de Fátima, 

para que esta se torne mão única no trecho entre as rua Peri e Ingá, bairro Santa 

Paula; e a instalação de radar ou lombada (lombofaixa) no cruzamento das ruas 

Manoel Augusto Ferreirinha e Pôrto Calvo, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5776/17 e 5777/17. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de faixa de lombofaixa na rua Ribeiro de Barros, 

cruzamento com a rua Rio de Janeiro, bairro Santa Paula; e a instalação de 
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semáforo amarelo piscante na rua Ribeiro de Barros, cruzamento com a rua Rio 

de Janeiro, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5782/17 

e 5783/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências 

urgentes no sentido de realizar estudos para combater a infestação de cupins e 

outros parasitas que estão comprometendo a estrutura da árvore localizada na 

rua Oswaldo Cruz, na altura do 2131, bairro Oswaldo Cruz; e providências 

urgentes no sentido de realizar poda dos galhos da árvore frutífera (amoreira) 

localizada na rua Oswaldo Cruz, altura do 2013, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5798/17 a 5812/17. 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 Felipe Camarão, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na rua Eldorado, bairro Prosperidade; determinar a 

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

dos Mármores, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua dos Diamantes, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na rua do Níquel, bairro Prosperidade; determinar a 

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

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

intensivas com apoio de motocicletas na rua dos Berilos, bairro Prosperidade; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas na praça Professor Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

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

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Perite, bairro 

Prosperidade; que seja feita pintura na rampa para pessoas com deficiência 

física e/ou mobilidade reduzida, situada na avenida Senador Roberto Simonsen, 

esquina com a Pinto Ferraz, Centro; o aumento da faixa amarela de "proibido 

estacionar" na avenida Senador Roberto Simonsen, esquina com a rua Pinto 

Ferraz, Centro; que seja instalada borracha na caixa de inspeção do DAE, na 

rua Santo Antônio, com a rua Alagoas, Centro; realizar a repintura da faixa de 

"carga e descarga" no comércio da rua Piratininga, com a rua Alegre, bairro 

Barcelona; e que realize a repintura da "faixa de pedestres" localizada na rua 

Monte Alegre, em frente ao número 271, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5815/17 e 5816/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Ribeirão Preto, altura do número 600, bairro Olímpico; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Madeira, 336, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5817/17 a 5852/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da avenida Conselheiro 

Antônio Prado, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua José Augusto Dias, Centro; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Alfredo Inácio Trindade, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Professora Maria Macedo, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da avenida Guido Aliberti, 

Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da travessa Vicente Timpani, Centro; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua José Ribeiro Sales, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Luísa Garbelotto Cavasani, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua José do 

Patrocínio, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Senador Vergueiro, Centro; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Major Carlos Del Prete, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Paraíba, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Pernambuco, Centro; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 

extensão da rua Miguel Almansa Garcia, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

praça Benedito Molinari, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Alagoas; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 

extensão da rua Baraldi, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Alfredo Maluf, Centro; 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 
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toda a extensão da rua Santo Antônio, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Manoel Coelho, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da avenida Conde Francisco 

Matarazzo, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Serafim Constantino, Centro; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua João Pessoa, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Amazonas, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Santa Catarina, Centro; a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Rio Grande do Sul, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Pará, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Carlos de Campos, Centro; a colocação 

de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 

extensão da rua Goitacazes, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Niterói, Centro; 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da avenida Senador Roberto Simonsen, Centro; a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da travessa Francisco Andreucci, Centro; a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Ema Cavana, Centro; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Luís Cavana, Centro; a realização 

de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Pinto Ferraz, Centro; e 

a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Pedro Lorenzini, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5856/17 a 

5862/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar poda da árvore 

localizada na rua Arnaldo Sante Locoselle, defronte ao nº 87, bairro Cerâmica; 

realizar estudos, para verificar a viabilidade de instalação de placa de 

sinalização "proibido estacionar ônibus e caminhão" na rua Ângelo Ferro, 

bairro Nova Gerty; a elaboração de estudos visando implantar o tratamento de 

acupuntura nas unidades básicas do município; realizar estudos visando 
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imediatas providências na questão da revitalização e manutenção do telhado do 

clube ABREV; destinar próprio público para a instalação de clínica de 

internação e recuperação de dependentes químicos para munícipes de São 

Caetano do Sul; a instalação de placas de nomenclatura de ruas, em toda a 

cidade, principalmente nos bairros Mauá e Boa Vista; e a instalação de lixeiras 

em toda a extensão das ruas da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5611/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Vivano Steak pelas 

duas décadas de atuação em nossa cidade, completadas neste mês de setembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5630/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a empresa Braskem pela 

criação do "Projeto Ser+Realizador", ao dar oportunidade de mudanças 

positivas às indústrias, pessoas e ao meio ambiente. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5631/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre 

Eustáquio - VIPE, visando estudos para aumento da frota de ônibus no bairro 

Prosperidade, inclusive que estas linhas se estendam a outros itinerários em 

outros bairros. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5648/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Fundação Anne Sullivan de São 

Caetano do Sul pelo aniversário de 40 anos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5649/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Raimundo Maffei, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5650/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul pelo 

aniversário de 64 anos de sua criação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5678/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Carlos 

Sampaio - PSDB, na Câmara dos Deputados, visando a realização de laboriosos 
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estudos acerca dos procedimentos cabíveis, a fim de alterar o tipo/calibre das 

armas permitidas e utilizadas pelas Guardas Municipais. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5679/17. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Excelentíssimo Senhor Coronel 

Marcelo Martins, Chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar, visando a 

realização de laboriosos estudos acerca dos procedimentos cabíveis, a fim de 

alterar o tipo/calibre das armas permitidas e utilizadas pelas Guardas 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5775/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Net Serviços de Comunicação S/A, visando que seja realizado o reparo 

na fiação, na rua Visconde de Inhaúma, na altura dos números 14 e 72, bairro 

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

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

5779/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Plantão Jurídico de 

Assistência à Mulher, criança e idoso, vítimas de violência doméstica 

(PLAJAM) e à ordem dos advogados do Brasil subseção de São Caetano do 

Sul, pela excelência no atendimento à sociedade, na pessoa da Ilma. Doutora 

Ângela Fiusa, Presidente do PLAJAM e presidente da comissão da mulher 

advogada de São Caetano do Sul, extensivo a todos os colaboradores 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5781/17. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro, com especial 

atenção nas proximidades do Instituto Mauá de Tecnologia - IMT, 

especificamente nas ruas Carmine Perrella, João Rela, Capivari, avenida Guido 

Aliberti e na estrada das Lágrimas, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 5785/17. 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 do Níquel, bairro 

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

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

5786/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

na praça Professor Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5787/17. 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 Itápolis, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5788/17. 

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 do 

Ouro, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5789/17. 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 dos Berilos, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5790/17. 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 dos Cristais, bairro 

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

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

5791/17. 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 dos Diamantes, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5792/17. 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 dos Mármores, bairro 

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

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

5793/17. 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 Eldorado, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5794/17. 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 Lítio, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5795/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 
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do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

Felipe Camarão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5796/17. 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 Garça, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5797/17. 

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 

Perite, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5853/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Senhora Maria Bernadette Zambotto Vianna, pela sua honrosa e brilhante 

trajetória na fundação do abc. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5653/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Marcelo Rezende. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5683/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Zilda de Souza Bonfim Macedo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5784/17. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Conrado Agostineli. 

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 de: Marcelo 

Rezende, Zilda de Souza Bonfim Macedo e Conrado Agostineli. Assim é 

procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação 

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

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto Campanella 

Junior, Daniel Fernandes Barbosa e Edison Roberto Parra. O Presidente solicita 

e o Vereador Ubiratan Ferreira Figueiredo assume a Presidência da Mesa, que 

dá continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso 
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da palavra os Nobres Edis: Jander Cavalcanti de Lira e Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Reassume a presidência da Mesa o Vereador Eclerson Pio 

Mielo, que dá continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Faz uso da palavra o Nobre Edil Ricardo Andrejuk. 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 3557/17. Carlos Humberto Seraphim. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Maio Amarelo’ 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 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, 

faz uso da palavra o autor, Carlos Humberto Seraphim. Item II - Processo nº 

5330/17. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino 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 III - 

Processo nº 3166/17. Eduardo José Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a inserção de dizeres nas faturas de consumo de 

água/esgoto, alertando sobre métodos de prevenção e combate à dengue, zika 

vírus e chikungunya, 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 IV - Processo nº 3531/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, a ‘Campanha do Agasalho Animal’ 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 5239/17. Anacleto Campanella Junior. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Paulo Dimas de Bellis 
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Mascaretti, pelos relevantes serviços prestados ao município”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, 

tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede título, a matéria 

exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua 

aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. 

Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão 

votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro 

Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 

18 (dezoito) votos “SIM” e 1 (um) ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se”. 

Para declarar voto faz uso da palavra o autor, Vereador Anacleto Campanella 

Junior. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, encerrada a 

presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro 

de Presença para o início da 16ª 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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