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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUATORZE  DIAS 

DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

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

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

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 35ª Sessão 

Ordinária, 20ª, 21ª e 22ª Sessão Extraordinária e 10ª 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. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.201, de 

24/10/17; nº 11.202, de 24/10/17; nº 11.203, de 25/10/17; nº 11.204, de 

26/10/17; nº 11.205, de 27/10/17; e nº 11.206, de 01/11/17. “Ciente”. 

Processo nº. 7484/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a conceder contribuições no exercício de 2018, e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7485/17. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenções sociais no exercício de 2018, às entidades que especifica, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 7486/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de 

resolução que "Institui a divulgação do poema 'Lembrando a Autonomia', de 

autoria do Autonomista Mário Dal'Mas, nas sessões solenes em comemoração 

à autonomia do município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7519/17. 

Ricardo Andrejuk. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

destinação preferencial de todos os assentos dos veículos de transporte público 

coletivo no município de São Caetano do Sul, para o uso de idosos, gestantes, 

obesos, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou mulheres, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 7556/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui a 'Política Municipal de Estímulo ao Protagonismo 

dos Alunos nas Demandas Escolares - Projeto Aluno Ouvidor', na forma que 
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específica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7630/17. Sidnei Bezerra da Silva. 

Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 4º da Lei nº 5.532, de 29 de junho 

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

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7666/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre perda ou extravio de 

cartão de ticket de estacionamento nos estabelecimentos comercias e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7715/17. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o uso de telefone celular, para fins pedagógicos, durante as 

aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 7476/17. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Decreto 

Legislativo que concede título de “Cidadão Sulsancaetanense” ao Senhor Id 

Sonda, pelos relevantes serviços prestados como empresário ao município.". 

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

Processos nºs. 7464/17 a 7472/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a retirada de fios danificados na rua Ribeiro de Barros, 149, bairro 

Olímpico; a revitalização da travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, bairro 

Olímpico; a construção de rampas de acesso na rua Urupema, esquina com a 

rua Castro Alves, bairro Oswaldo Cruz; a remoção de veículo abandonado na 

rua Henrica Grigoletto Rizzo, 924, bairro Olímpico; o fechamento de buraco 

no leito carroçável na rua Garça, esquina com rua Eldorado, bairro 

Prosperidade; a poda da árvore na rua Carijós, 70, bairro Olímpico; a limpeza 

das placas de inauguração da praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; a 

construção de rampas de acesso na rua Capeberibe, esquina com alameda 

Cassaquera, bairro Barcelona; e a revitalização dos balanços e dos brinquedos 

no geral na alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 7482/17. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a demarcação de vaga de garagem na 

rua Major Carlos Del Prete, 1039, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 7483/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando averiguação de veículos estacionados na 

calçada na rua Padre Mororo, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7487/17 a 7491/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar à SEDETI, o reconhecimento por mérito, da ilustre 

Senhora Maria José da Silva Costa, como Empreendedora pelo Progresso de 
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São Caetano do Sul; determinar à SEDETI, o reconhecimento por mérito, do 

ilustre Senhor Valdemir Pereira da Silva, como Empreendedor pelo Progresso 

de São Caetano do Sul; a revitalização total e urgente do terreno e suas 

benfeitorias, localizado ao lado do viaduto Independência, de fronte a praça 

Itália no bairro Fundação; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre o pagamento de meia-entrada em espaços públicos pertencentes e/ou 

geridos pela administração pública direta ou indireta, para funcionários 

públicos do município de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre os 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. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7493/17. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de motocicletas na rua Silvia, no 

quarteirão compreendido entre os números 1955 e 1977, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7495/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar lixeiras 

na praça Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7496/17 a 7516/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o conserto do buraco no passeio público na rua Rio Grande do Sul, 

325, Centro; o conserto do buraco no passeio público na rua Niterói, esquina 

com a rua Rio Grande do Sul, Centro; o conserto do buraco no passeio público 

na rua Rio Grande do Sul, lado oposto ao número 404, Centro; o conserto do 

buraco no passeio público na rua Rio Grande do Sul, 445, Centro; a poda da 

copa da árvore na rua Martim francisco, 361, bairro Santa Paula; a poda da 

copa da árvore na rua Gonçalves Dias, 37, bairro Cerâmica; a poda da árvore 

na avenida Tijucussú, 800, bairro Olímpico; a poda da árvore na rua Antônio 

Dafre, 81, bairro Barcelona; o conserto da tampa do bueiro na rua Luiz 

Cláudio Capovilla Filho, lado oposto ao número 36, bairro São José; a poda 

da copa da árvore na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, em frente ao número 

36 no jardim da bifurcação, bairro São José; instalação de aparelhos de 

ginástica na avenida Antônio da Fonseca Martins, próximo à rua João 

Almendra, bairro São José; a repintura da faixa de travessia de pedestres na 

rua Floriano Peixoto, esquina com avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro 

Santa Paula; a repintura da sinalização horizontal "pare" na rua Floriano 

Peixoto, esquina com avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; a 

poda da copa da árvore na rua Humberto de Campos, 236, bairro São José; 

que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a remover o 
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material no passeio público na rua João Almendra, esquina com rua Humberto 

de Campos, bairro São José; a poda da copa da árvore na rua Martim francisco, 

135, esquina com rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a remover o material 

no passeio público na rua Winston Churchill, 577, Jardim São Caetano; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a remover o material 

no passeio público na rua Pasteur, 342, Jardim São Caetano; que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a remover o material no passeio 

público na rua Victor Meirelles, 437, Jardim São Caetano; a revitalização do 

passeio público na rua Juruá, Estádio Distrital José Tortorello, bairro Mauá; e 

o conserto e revisão geral das luminárias de solo na praça Cardeal Arcoverde, 

próximo ao ponto de taxi, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7520/17 a 7533/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário para que 

realize a limpeza do terreno na rua Mem de Sá, entre o número 45 e 75, Jardim 

São Caetano; recapeamento asfáltico no leito carroçável na avenida Guido 

Aliberti, entre o Park Shopping São Caetano e a praça Mauá ( Instituto Mauá 

de Tecnologia - IMT ), bairro Santo Antônio; a pintura do muro do Cemitério 

da Saudade, bairro Cerâmica; a revitalização, reforma e adequação para 

acessibilidade para P.N.E. (Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais) da 

passagem de nível da avenida Conde Francisco Matarazzo, passagem 

vereador Gabriel Zambrana, bairro Fundação; a revitalização das luminárias 

na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, no jardim em frente ao número 36, bairro 

São José; a retirada de placa de sinalização pendurada na árvore rua Barros, 

bairro São José; a poda das árvores que estão situadas dentro do parque, cujas 

respectivas copas ultrapassam a altura dos muros. Espaço Verde Chico 

Mendes, bairro São José; a revitalização da praça Nipo Brasileira, bairro São 

José; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário para que 

realize os reparos no passeio público na rua João Almendra, em frente ao 

número 236, bairro São José; a troca de lâmpada e revisão da luminária na rua 

Marechal Deodoro, 401, bairro Santa Paula; a troca de lâmpada da luminária 

na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, no jardim em frente ao número 36, bairro 

São José; a revisão dos temporizadores da iluminação na rua dos Castores, 60, 

CAPS, bairro Mauá; a troca de lâmpada e revisão da luminária na rua 

Tocantins, 300, bairro Nova Gerty; e a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário para que realize o conserto no passeio público na rua 

Winston Churchill, esquina com a rua Vitor Meireles - FATEC , Jardim São 

Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7534/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 
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envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre ampliar à arrecadação 

de impostos via online sem a necessidade de criar novos tributos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7535/17 a 7540/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a restauração da pista de caminhada no canteiro central da 

rua Nazaret, no trecho compreendido entre as ruas Oriente com a rua Tapajós, 

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

apoio de motocicletas na rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; determinar 

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

Campos Salles, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Arnaldo Sante Locoselle, 

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

apoio de motocicletas na rua Arthur Garbelotto, bairro Olímpico; e determinar 

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

Maceió, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7546/17 a 

7552/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de uma lombofaixa, próximo a Escola Infantil Pequenino 

Planeta, na rua Ingá, 386, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Urupema, bairro Oswaldo 

Cruz; que seja realizada a repintura da faixa de pedestres na rua Rio Negro, 

no cruzamento com a rua Amazonas, bairro Oswaldo Cruz; que seja realizada 

a tapagem de buraco no leito carroçável na rua das Mangueiras, 574, bairro 

Cerâmica; realizar com urgência a poda da copa da árvore, localizada em 

frente à associação de proteção e assistência a maternidade e a infância de São 

Caetano do Sul (APAMI) na rua Marechal Deodoro, 400, bairro Santa Paula; 

o nivelamento do tampão de acesso à galerias subterrâneas, localizado na rua 

Rio Grande do Sul, altura do número 1400, bairro Santo Antônio; e o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável, na rua São Paulo, no trecho entre 

os números 641 e 717, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7553/17 a 7555/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: implantar o projeto "Cultura nas Praças", no âmbito do 

município de São Caetano do Sul; implantar projeto extracurricular 

objetivando a inclusão de visitas a asilos no Calendário Escolar do município 

de São Caetano do Sul, e dá outras providências; e garantir a toda mulher 

sulsancaetanense à realização do exame genético para detecção de 

trombofilia, bem como ao respectivo tratamento, na rede de saúde pública no 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7558/17 a 7629/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda de árvore na rua Votorantim, 733, bairro Barcelona; que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários 

no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na avenida 

Presidente Kennedy, 3000, bairro Boa Vista; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no 

passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua Aparecida, 

303, bairro Boa Vista; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Aparecida, 288, bairro Boa Vista; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na 

rua Aparecida, 283, bairro Boa Vista; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, 

atendendo o prazo da legislação vigente na rua Aparecida, oposto ao nº 250, 

bairro Boa Vista; a repintura da faixa de travessia de pedestre na rua São Luís, 

85, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Alegre, 513, esquina com a rua Capeberibe, 

bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto do buraco no passeio público na rua 

Capeberibe, 539, bairro Barcelona; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, 

atendendo o prazo da legislação vigente na rua Tapajós, 606, bairro 

Barcelona; o conserto do buraco no passeio público na rua Taipas, 389, bairro 

Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo de 

legislação vigente na rua Capeberibe, esquina com a rua Taipas, bairro 

Barcelona; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da 

legislação vigente na rua Conselheiro Lafayette, 592, esquina com a rua 

Piratininga, bairro Santa Paula; a poda da árvore na rua Votorantim, 579, 

bairro Barcelona; a poda da árvore na rua Comendador Gervásio Seabra, 

esquina com a rua Votorantim, bairro Barcelona; a poda da árvore na rua Rui 

Barbosa, 182, bairro Santo Antônio; a poda da árvore na rua Campos Salles, 

153, bairro Barcelona; a poda da árvore na rua Emílio Rossi, 82, bairro 

Barcelona; a poda da árvore na rua Tapajós, 636, bairro Barcelona; a poda da 

árvore na rua Capeberibe, esquina com rua Alegre, bairro Barcelona; a poda 

da árvore na rua Conselheiro Lafayette, 501, bairro Santa Paula; a poda da 

árvore na rua Votorantim, 387, bairro Barcelona; a poda de árvore na rua 
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Flórida, 705, bairro Barcelona; a pode árvore na rua Flórida, 595, bairro 

Barcelona; a pode árvore na rua Alegre, 358, bairro Santa Paula; a poda da 

árvore na rua Votorantim, 715, bairro Barcelona; a poda de árvore na rua 

Votorantim, 517, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua 

Wenceslau Brás, oposto ao nº 129, bairro Santa Paula; o nivelamento asfáltico 

no entorno do PV100/PV2620305D na rua Wenceslau Brás, em frente ao nº 

129, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Aparecida, oposto ao nº 333, bairro Boa 

Vista; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da 

legislação vigente na rua General Osório, 860, bairro Santa Paula; a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na 

rua Maranhão, 1346, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Piauí, 

esquina com a rua Oswaldo Cruz, bairro Santo Antônio; a poda da copa da 

árvore na rua Maranhão, 1376, bairro Santa Paula; a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no 

passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua Professora 

Maria Macedo, oposto ao nº 280, Centro; o conserto da placa que indica a 

nomenclatura da via na rua Professora Maria Macedo, ao lado do nº 240, 

Centro; o conserto do buraco no passeio público na rua Professora Maria 

Macedo, oposto ao nº 240, Centro; o conserto do buraco no passeio público 

na rua Professora Maria Macedo, esquina com a rua Major Carlos Del Prete, 

Centro; providenciar a remoção de um veículo abandonado na rua João 

Domingos Perrella, 87, bairro Fundação; providenciar a remoção de um 

veículo abandonado na rua Deputado Emílio Carlos, 30, bairro Fundação; a 

notificação do proprietário para que o mesmo faça a devida limpeza do 

terreno, situado na avenida Dr. Rodrigues Alves, 73, bairro Fundação; a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na 

rua Deputado Emílio Carlos, 160, bairro Fundação; a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no 

passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua 28 de Julho, 

526, bairro Fundação; a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o 

prazo da legislação vigente na rua Pedro Alexandrino, 192, bairro Fundação; 

a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os 

reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação 

vigente na rua Pedro Alexandrino, 176, bairro Fundação; fiscalização de obras 
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particulares que notifique o proprietário para que realize o conserto do buraco 

no passeio público na rua Maximiliano Lorenzini, 155, bairro Fundação; a 

poda da árvore na rua Perrella, 52, bairro Fundação; a poda da árvore na rua 

Rio Branco, 336, bairro Fundação; a poda da árvore na rua Rio Branco, 299, 

bairro Fundação; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da 

legislação vigente na avenida Conselheiro Antônio Prado, 151, Centro; a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na 

avenida Conselheiro Antônio Prado, oposto ao nº 160, Centro; o fechamento 

do buraco no leito carroçável na avenida Conselheiro Antônio Prado, oposto 

ao nº 160, Centro; a poda da copa da árvore na avenida Conselheiro Antônio 

Prado, oposto ao nº 160, Centro; a fiscalização de obras particulares notifique 

o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo 

o prazo da legislação vigente na avenida Conselheiro Antônio Prado, oposto 

ao nº 122, Centro; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da 

legislação vigente na avenida Conselheiro Antônio Prado, 184, Centro; o 

conserto do buraco no passeio público na avenida Conselheiro Antônio Prado, 

oposto ao nº 151, Centro; o fechamento do buraco no leito carroçável na 

avenida Conselheiro Antônio Prado, em frente ao nº 380, Centro; a 

substituição da lixeira na avenida Conselheiro Antônio Prado, oposto ao nº 

370, Centro; o conserto do buraco no passeio público na avenida Conselheiro 

Antônio Prado, 340, Centro; o fechamento do buraco no asfalto na rua Heloísa 

Pamplona, 453, bairro Fundação; a poda da árvore na avenida Conde 

Francisco Matarazzo, 663, bairro Fundação; o fechamento do buraco no leito 

carroçável na rua Professora Maria Macedo, em frente ao nº 280, Centro; o 

recapeamento asfáltico em toda extensão da avenida Conselheiro Antônio 

Prado, Centro; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar os reparos necessários no passeio público, atendendo o prazo da 

legislação vigente na rua Lourdes, 550, bairro Nova Gerty; a poda da copa da 

árvore na rua Amazonas, 3044, bairro Oswaldo Cruz; a poda de árvore na rua 

Goitacazes, 77, Centro; a poda da árvore na rua Goitacazes, 65, Centro; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na 

rua Maximiliano Lorenzini, 182, bairro Fundação; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no 

passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na rua Maximiliano 

Lorenzini, 214, bairro Fundação; a retirada de objetos na lateral do viaduto 

dos Autonomistas, passagem para rua Santo Antônio, Centro; que a 
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fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo de legislação vigente na 

rua Perrella, 172, bairro Fundação; e que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, 

atendendo o prazo da legislação vigente na rua Maximiliano Lorenzini, 281, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7631/17 e 7632/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

semáforo de travessia de pedestres na rua Manoel Coelho, 190, Centro; e o 

conserto do buraco no passeio público na rua Professora Maria Macedo, 

oposto ao nº 240. centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7634/17 a 

7640/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências para a construção de uma boca de lobo na rua Graça Aranha, 

bairro Fundação; estudos criteriosos para instalação de um semáforo na rua 

Serafim Constantino, Centro; a reiteração de indicação nº 4266 de 12 de julho 

de 2017, solicitando a instalação de um poste com sinalização luminosa 

piscante com os dizeres: "Atenção Cruze com Cuidado."; averiguação de 

caminhões atrapalhando a circulação de pedestres e visão de motoristas na 

avenida Paranapanema, bairro Nova Gerty; a poda de árvore e sua raiz na rua 

Nazaret, 1015, bairro Barcelona; a limpeza da praça das Andorinhas, bairro 

Santa Maria; e o conserto da calçada na rua Pelegrino Bernardo, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7642/17 a 7661/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da árvore na rua 

Roma, 33, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Marina 

Jacomini, 63, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Manoel 

Augusto Ferreirinha, 623, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua 

Ângelo Ferro, 229, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua 

Giácomo Dalcin, 110, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua 

Lourdes, 471, bairro Nova Gerty; a fiscalização de obras particulares notifique 

o proprietário para que realize os reparos no passeio público na avenida 

Paranapanema, 13, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua 

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

da copa da árvore na rua Paschoale Cavana, 192, bairro Oswaldo Cruz; a poda 

da copa da árvore na rua Paschoale Cavana, esquina com a rua Bom Pastor, 

bairro Oswaldo Cruz; a poda da árvore na rua Francesco de Martini, 51, bairro 

Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Coelho Netto, esquina com a 

avenida Paraíso, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização horizontal 

de alerta à valeta na rua Tocantins, 128, esquina com rua Bezerra de Menezes, 
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bairro Nova Gerty; a implantação de rampa de acesso a cadeirante na rua 

Lourdes, 294, bairro Nova Gerty; o nivelamento do passeio público na rua 

Nelly Pellegrino, oposto ao nº 401, bairro Nova Gerty; a implantação de 

rampa de acesso a cadeirantes na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 420, bairro 

Nova Gerty; a implantação de rampa de acesso a cadeirantes na rua Teodoro 

Sampaio, esquina com a rua Oswaldo Cruz, bairro Cerâmica; a repintura da 

faixa amarela na rua Nelly Pellegrino, entre o número 572 ao 724, bairro Nova 

Gerty; a poda da raiz da árvore na avenida Conselheiro Antônio Prado, 184, 

Centro; e a poda da raiz da árvore na avenida Conselheiro Antônio Prado, 

oposto ao nº 160, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7663/17. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

para que envie uma equipe de campo para a realização de estudos para a 

instalação de um semáforo na rua Oswaldo Cruz, com a rua Gonzaga, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7667/17 a 7673/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: estudos com vistas a ampliar o 

número de quiosques nas dependências do Espaço Verde Chico Mendes, 

situado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica; que realize a 

repintura de solo do aviso "Pare", na rua Diadema, esquina com a estrada das 

Lágrimas, bairro Mauá; que realize a manutenção da valeta na rua Rio Grande 

da Serra, esquina com a rua Ribeirão Pires, bairro Mauá; que realize o 

recapeamento asfáltico na esquina da rua Rio Grande da Serra, com a rua 

Ribeirão Pires, bairro Mauá; que realize a repintura da faixa de travessia de 

pedestres, situada na rua Rio Grande da Serra, esquina com a rua Ribeirão 

Pires, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 

Desireè Malateaux, bairro Mauá; e a repintura do portão da EMEF Ângelo 

Raphael Pellegrino, situado na rua Rio Grande da Serra, bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 7674/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando regulamentar o Programa 

Nacional de Segurança com Cidadania - PRONASCI (lei 11530/2007), 

estabelecendo diretrizes municipais para recebimento de recursos para 

aplicação em segurança pública e programas de combate as drogas. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7698/17 a 7710/17. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de uma Unidade Básica de Saúde - UBS na 

avenida Presidente Kennedy, 3555, Centro de Ginástica Artística de São 

Caetano do Sul, bairro Santa Paula; a revitalização da praça na rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, bairro Olímpico; a adequação do terreno cedido ao grupo 

luz, na alameda Cassaquera, 250, grupo luz, bairro Barcelona; a poda de 

árvore na alameda Conde de Porto Alegre, 1297, bairro Santa Maria; a poda 
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de árvores na rua Serafim Carlos, 414, parque catarina scarparo d´agostini , 

bairro Oswaldo Cruz; a poda de árvores na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

1050, escola municipal Fernando Piva, bairro São José; a poda de árvores na 

rua Idalino Moretti, em toda extensão da via, bairro Olímpico; a poda de 

árvore na avenida Tietê, 450, bairro Nova Gerty; que seja cedida a sala acima 

da casa do artesão para o COMAD - Conselho Municipal Anti Drogas rua 

Pará, 88, Centro; estudos visando a abertura 24 horas do rua dos Castores, 60, 

CAPS - Dr. Ruy Penteado, bairro Mauá; a revitalização da pça São Caetano 

Di Thiene, bairro Santa Paula; a instalação de um espaço pet na avenida 

Presidente Kennedy, 3555, centro de ginástica artística de São Caetano do Sul 

- agith, bairro Santa Paula; e a possibilidade de inclusão de cláusula em novo 

contrato de concessão para empresa de transportes públicos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7716/17 a 7720/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: fim de verificar a possibilidade de inserir a modalidade do basebol 

nas escolas de do município e oferecer aulas dessa modalidade esportiva no 

SEEST (Secretaria de Esportes) a fim incentivar o jovem para a prática deste 

importante esporte; revitalização geral no Centro de Especialidades Médicas 

Samuel Klein, localizado na rua Heloísa Pamplona, 269, bairro Fundação; 

criar parcerias com agremiações do bairro, a abrirem suas portas para o lazer 

das crianças e jovens do Fundação; a aquisição de mais ambulâncias a fim de 

suprir a demanda nas ocorrências emergenciais em nossa cidade; e a instalação 

de lixeira elevada nos terrenos que abrigam as torres da Eletropaulo 

localizadas no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7474/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Lucas Lopes de Carvalho, novo 

Diagramador do jornal Tribuna do ABCD. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7481/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

Baja Mauá, formada pelos alunos Pedro Lantery, Pedro Lion e Diogo 

Yamada, do Instituto Mauá de Tecnologia - IMT, pela conquista do primeiro 

lugar no evento Oracle Hackathon Experience, realizado no último mês de 

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

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

7492/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à 3ª Cia. do 6º Batalhão da Polícia 

Militar de São Caetano do Sul; à secretaria de educação do município de São 

Caetano do Sul e à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, pela 

realização do programa e pela cerimônia de formatura dos alunos do 5º ano 
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do Ensino Fundamental no PROERD - Programa Educacional de Resistência 

as Drogas e à Violência. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7494/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Silvia, no quarteirão compreendido entre os números 1955 

e 1977, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7517/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela brilhante apresentação do IV Sarau da EJA da EME 

Professor Vicente Bastos, realizado no dia 26 de outubro, com empenho dos 

comprometidos e dedicados alunos, professores, funcionários e apoiadores. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7541/17. 

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 Arthur Garbelotto, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7542/17. 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 Maceió, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7543/17. 

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 Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7544/17. 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 Casemiro de 

Abreu, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7545/17. 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 Campos Salles, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7633/17. Sueli Aparecida 

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

Anais de Voto de Congratulações para o Grupo de Capoeira Menino Chorou, 
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na pessoa do Mestre Carlos Sergio da Costa, pelo 23º Batizado e Troca de 

Cordão a ser realizado no dia 26 do corrente mês. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7662/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas constantes e preventivas em toda a extensão da rua 

Niterói e adjacências, Centro às sextas feiras e sábados, no período das 2hs da 

manhã até as 6hs. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 7664/17. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Conselho de Pastores de São 

Caetano do Sul - CONPAS, pelos 40 anos de existência. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7665/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à ARTESP - 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado 

de São Paulo, visando divulgar, nos guichês do terminal rodoviário do 

município e/ou pontos de venda de passagens interestaduais, o direito contido 

no artigo 32 e seus incisos I e II da Lei Federal n° 12.952 de 05 de agosto de 

2013, ou seja, reserva de duas vagas gratuitas por veículo para aqueles jovens 

considerados de baixa renda, bem como reservar duas vagas por veículo com 

desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, 

para os jovens de baixa renda a serem utilizadas após esgotadas as vagas 

previstas no artigo 1º da Lei federal supramencionada. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7675/17. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio 

- VIPE, visando a inclusão de nova cláusula no próximo contrato de 

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

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

7676/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

rua João Molinari, em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7677/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Bahia, em toda extensão 

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

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

nº. 7678/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 
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3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas 

na rua Vanda, em toda extensão do bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7679/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Giuseppe Carnevalli, em 

toda extensão do bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7680/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Michel Glebochi, em toda extensão, bairro 

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

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

7681/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

rua Padre Anchieta, em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7682/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Sebastião Diogo, em toda 

extensão, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7683/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Santo André, em toda extensão , bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7684/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

Theobaldo de Nigris, em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7685/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Santos Dumont, em toda 

extensão, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7686/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Epitácio Pessoa, em toda extensão, bairro Boa Vista. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7687/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua São 

Bernardo, em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7688/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Adelaide, em toda 

extensão, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7689/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Maria, em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7690/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua José Olanda, em toda 

extensão, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7691/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Antonieta, em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7692/17. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Noel Rosa, 

em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7693/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Francisco Alves, em toda extensão, bairro 

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

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

7694/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

rua Henrica Grigoletto Rizzo, em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7695/17. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Lamartine 
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Babo, em toda extensão, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7696/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Boa Vista, em toda extensão, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7697/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Silvia, 

entre as ruas Visconde de Inhaúma e avenida Presidente Kennedy, bairro 

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

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

nº. 7713/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Exmo. Senhor Prefeito municipal de 

São Caetano do Sul, Dr. José Auricchio Junior, com ciência a Secretária de 

Educação, Senhora Janice Paulino Cesar, pela brilhante iniciativa que resultou 

na criação do cartão uniforme escolar para os alunos da Rede Municipal de 

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

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

7714/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a Exma. Senhora Drª. Adriana Berringer, 

por sua brilhante atuação como Secretária Geral na Fundação ABC. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7454/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à secretaria 

competente solicitando da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 

informações sobre as transferências dos departamentos e Secretaria de 

Educação. Colocado em discussão, o autor, Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira, pede o arquivamento.  Ninguém mais desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o Pedido de 

Arquivamento. “Arquive-se”.". Processo nº. 7473/17. Marcel Franco 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria José dos Santos. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7711/17. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento do Pastor Eduardo de Barros Oliveira. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7712/17. 

Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Helena Franco 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em virtude dos votos 

de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de 

silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à 

fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Daniel 

Fernandes Barbosa. O Presidente solicita e o Vereador Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Eclerson Pio 

Mielo, que logo em seguida reassume a presidência da Mesa e dá continuidade 

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

Nobres Edis: Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é 

esgotada a fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente comunica ao Plenário 

em cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 

1965, que fará uso da palavra, em nome do Legislativo, o Vereador Daniel 

Fernandes Córdoba, a fim de saudar a data cívica de “15 de Novembro”, 

comemorativa ao “Dia da Proclamação da República”. E assim é procedido. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem 

do Dia. Item I - Processo nº 4100/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª 

Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Assegura o direito das 

pessoas que mantêm união estável homoafetiva, como entidade familiar, à 

inscrição nos programas sociais da municipalidade de São Caetano do Sul, e 

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

a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado”. “Arquive-se”. Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e 

Sidnei Bezerra da Silva. Item II - Processo nº 0257/15. Fabio Soares de 

Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta o inciso 

V ao artigo 2º da Lei nº 4.964, de 15 de dezembro de 2010, que ‘Institui no 

âmbito do “Programa Pró-família do Município de São Caetano do Sul”, o 

“Programa Auxílio Transporte Escolar’ e dá outras providências”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado”. “Arquive-se”. Para 

declarar voto, fazem uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Item III 

- Processo nº 1096/15. Fabio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do 
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Projeto de Lei que “Dispõe sobre a necessidade de reserva de vaga para 

condutor com deficiência ou mobilidade reduzida nos pontos de táxi no 

Município de São Caetano do Sul, para as próximas concessões e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Rejeitado”. “Arquive-se”. Item IV - Processo nº 1625/17. Anacleto 

Campanella Junior. 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 ‘Carreata e Passeio Ciclístico em Homenagem a São Bento’ 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 3883/17. 

Sidnei Bezerra da Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão 

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

que “Estabelece percentual do total de recursos da Lei Orçamentária Anual a 

ser aplicado em publicidade e propaganda do Executivo e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

contrário do Vereador Sidnei Bezerra da Silva”. “Arquive-se”. Item VI - 

Processo nº 4300/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do 

artigo 1º da Lei nº 3.631, de 26 de fevereiro de 1998, que ‘Institui a Semana 

da Arte Negra, no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VII - Processo 

nº 5160/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável à Moção de 

Repúdio às agressões desferidas, no dia 24 de agosto, contra a Senhora Ana 

Paula Penã Dias, Secretária de Saúde de Santo André, na Câmara Municipal 

de Santo André. Colocado em discussão, a autora, Vereadora Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva pede o arquivamento da Moção de Repúdio, 

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

votação o pedido de arquivamento da Moção de Repúdio, fica 

“Aprovado”. “Arquive-se”. Item VIII - Processo nº 5313/17. Edison 

Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo 
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que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Reverendo 

Wagner dos Santos Ribeiro, pelos relevantes serviços prestados ao 

Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 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 (voto) ausente, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. Item IX - Processo nº 7275/17. Maria Zeneide 

de França Fernandes Sartori. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadã Emérita’ à Doutora 

Denise Martins Reis Auricchio, pelos relevantes serviços prestados ao 

Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 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 (voto) ausente, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. Para fazer um comunicado relevante, faz uso 

da palavra o Vereador Edison Roberto Parra. Esgotados os motivos que 

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

Vereadores para duas Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima 

terça-feira, dia 21 (vinte e um) de novembro, a partir das 10 (dez) horas, e 

declara, às dezoito horas e quarenta e três minutos, encerrada a presente 

Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será 

assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ............................... 

 

 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

 

MAURÍCIO FERNANDES DA 

CONCEIÇÃO 

1º SECRETÁRIO 


