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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E 

QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezoito horas, 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 32ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A 

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

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

Processo nº. 0768/70. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.195, de 11/10/17. “Ciente”. 

Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.193, de 10/10/17. “Ciente”. 

Processo nº. 6770/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a 

denominação do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul.". “Às 

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

6776/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder o uso de bem público à Fundação das Artes de São 

Caetano do Sul para suas instalações e dá outras providências.". “Às 

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

6778/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o Fórum Municipal 

de Educação de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6986/17. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Disciplina a apresentação de Artistas 

de Rua nos logradouros públicos do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 6765/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes 

Sartori. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 

4.441, de 11 de outubro de 2006, que institui a 'Campanha Permanente de 

Diagnóstico Precoce do Hipotiroidismo e Hipertiroidismo', no município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6795/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a manutenção, nas 
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agências bancárias e estabelecimentos comerciais, de um exemplar do Estatuto 

do Idoso, para a livre consulta e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6796/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre medidas de 

prevenção e combate à violência contra profissionais do ensino no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6805/17. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade dos supermercados 

higienizarem os carrinhos de compras utilizados pelos clientes, no âmbito do 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6829/17. 

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, a 

'Festa do Padroeiro da Paróquia São Francisco de Assis' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6867/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Regulamenta a entrada de consumidores portando alimentos e 

bebidas não alcoólicas nos locais e estabelecimentos que especifica, no âmbito 

do município". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 6877/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Projeto de 

Lei que "Denomina 'Darci Rossi', o monumento em homenagem à música 

sertaneja localizado na avenida Presidente Kennedy e dá outras providências.". 

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

nº. 6885/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

afixação da escala de plantões médicos nas unidades de saúde que prestam 

atendimentos de urgência e emergência do município de São Caetano do Sul e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 6886/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para pessoas idosas, em 

todas as competições esportivas realizadas no âmbito do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6888/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Agosto Lilás', mês de 

conscientização à castração e combate do câncer em animais e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6963/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes, nos Oficiais de 

Registro Civil na Comarca de São Caetano do Sul, informando a possibilidade 

de celebração gratuita de matrimônio às pessoas economicamente 
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hipossuficientes e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6964/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Campanha Adote uma Mãe 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6967/17. 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 Ação de Graças' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 6980/17. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 5.221, de 24 de setembro de 2014, 

que dispõe sobre a fixação de cartaz nos postos de combustíveis com 

informação sobre o percentual da diferença entre os preços da gasolina 

aditivada e comum e do etanol comum e aditivado e dá outras providências." 

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

nº. 6981/17. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Altera a redação do 

artigo 9º da Lei nº 410, de 14 de janeiro de 1.954, que dispõe sobre a proibição 

de ruídos ou sons excessivos e evitáveis que possam perturbar o sossego 

público, incluído pela Lei nº 4.091, de 24 de setembro de 2002, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6985/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Institui, a 'Semana de Conscientização sobre a 

Preservação das Calçadas', no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6988/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes 

Sartori. Projeto de Lei que "Institui o projeto "Encontro de Gerações', no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6989/17. 

Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. Projeto de Lei que "Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 

'Festival de Food Truck' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7044/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inserção do 

número da Lei regulamentadora nas placas indicativas das vagas preferenciais 

nas vias públicas do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6827/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de 

Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao 

Senhor Kyomi Nakano, pelos relevantes serviços prestados ao município de 

São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 6169/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a adesão do programa dos cursos da 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6763/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Xavantes, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6766/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a implantação de aplicativo para solicitação de 

serviço de tapa buraco em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6767/17 e 6768/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma ao entorno da tampa da boca de lobo na rua Manoel 

Coelho, 206, bairro Santo Antônio; e a reforma da calçada na rua Major Carlos 

Del Prete, em frente ao Atende Fácil, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6772/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda da copa da árvore na rua Joana 

Angélica, 135, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6780/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a reforma da calçada na rua Pelegrino Bernardo, 812, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6783/17 a 6789/17. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade de transformar os 

terrenos onde estão localizados as torres de alta tensão em viveiros de árvores 

nativas; o treinamento de poda para funcionários do DAE/SESURB; o 

recolhimento das folhas das árvores para que esta espécie de matéria seja 

reaproveitada como adubo natural; a re-pintura das vagas destinadas a 

motocicletas na avenida Goiás, próximo a auto escola rela, bairro Santo 

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

implementação da obrigatoriedade de higienização nos carrinhos de 

supermercado, no âmbito do município de São Caetano do Sul; a 

disponibilização de curso para manuseio de decibelímetro a membros da 

Guarda Civil Municipal que trabalham no período noturno; e a instalação de 

uma lombofaixa na rua Casemiro de Abreu, cruzamento com a rua Roberto 

Simonsen, próximo ao sacolão do campo, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6790/17 a 6792/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o conserto do buraco no passeio público na rua Amazonas, 

750, 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 Oswaldo Cruz, 709, bairro Santa Paula; e que a 
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fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

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

São Carlos, 274, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6793/17 e 6794/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de cobrança de impostos, multas e taxas por meio de cartão de 

crédito ou de débito; e a instalação de faixas elevadas de pedestres na frente das 

escolas da rede pública e privada de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6798/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de raiz excedente de árvore 

localizada na rua Nilo Peçanha, altura do nº 54, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6799/17 e 6800/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização do pesqueiro incluindo a manutenção das bombas 

de oxigenação da água e a limpeza do lago, na estrada das Lágrimas, 320, 

Bosque do Povo, Jardim São Caetano; e a criação de vagas demarcadas 

exclusivas ao embarque e desembarque de passageiros do transporte escolar em 

frente aos condomínios residenciais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6801/17 a 6804/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

possibilidade de aquisição de um software de mapeamento e cadastramento de 

árvores na cidade de São Caetano do Sul; o planejamento das áreas verdes na 

cidade de São Caetano do Sul; a implantação de jardins de chuva na cidade; e 

a implementação de calçadas verdes na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6807/17 e 6808/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

que crie um Cadastro de Doadores de Sangue dos Servidores da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre promover Concurso de Redação entre os alunos matriculados 

na rede pública municipal na semana de 20 de novembro, versando sobre 

discriminação racial e o exercício da cidadania. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6809/17 a 6812/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda técnica de árvore na rua São Paulo, 1340, bairro Cerâmica; a 

implementação de um Plano Diretor Arbóreo na cidade de São Caetano do sul; 

a contratação através de concurso público de técnicos para acompanhar a poda 

das árvores na cidade de São Caetano do Sul; e a compra de tomógrafo e demais 

aparelhos para aferir a saúde interna das árvores. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6813/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 



 

 

rs 

  6 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de lixeiras na rua 

Manoel Coelho, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6815/17 a 6819/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto e 

nivelamento da rampa de acesso para cadeirantes na avenida Dr. Augusto de 

Toledo, esquina com a rua Rio de Janeiro, 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 Gonzaga, 

450, bairro Oswaldo Cruz; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

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

prazo da legislação vigente na avenida Dr. Augusto de Toledo, 339, 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 São Paulo, 2144, bairro Santa Paula; 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 

Gonzaga, 313, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6821/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o conserto do buraco no passeio público na rua Oswaldo Cruz, 552, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6822/17 a 6824/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a substituição das 

placas com nomes de rua que se encontram apagadas; a manutenção em todos 

os bueiros localizados no Centro; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre permitir "Feira Livre" nos condomínios residenciais ou 

associações de moradores, mediante solicitação dos mesmos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6832/17 a 6860/17. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos e tratativas para a verificação das condições, bem 

como para a realização de eventuais reparos e manutenções nas vias públicas, 

do bairro São José; reparos e manutenções nas vias públicas, do bairro 

Cerâmica; reparos e manutenções nas vias públicas, do bairro Fundação; 

reparos e manutenções nas vias públicas, do bairro Jardim São Caetano; reparos 

e manutenções nas vias públicas, do bairro Mauá; reparos e manutenções nas 

vias públicas, do bairro Nova Gerty; reparos e manutenções nas vias públicas, 

do bairro Olímpico; reparos e manutenções nas vias públicas, do bairro 

Oswaldo Cruz; reparos e manutenções nas vias públicas, do bairro 

Prosperidade; reparos e manutenções nas vias públicas, do bairro Santa Maria; 

reparos e manutenções nas vias públicas, do bairro Santa Paula; reparos e 

manutenções nas vias públicas, do bairro Barcelona; reparos e manutenção das 



 

 

rs 

  7 

calçadas, do bairro Barcelona; reparos e manutenção das calçadas, do Centro; 

reparos e manutenções nas vias públicas, do Centro; reparos e manutenções nas 

vias públicas, do bairro Boa Vista; reparos e manutenção das calçadas, do 

bairro Boa Vista; reparos e manutenção das calçadas, do bairro Cerâmica; 

reparos e manutenção das calçadas, do bairro Fundação; reparos e manutenção 

das calçadas, do bairro Jardim São Caetano; reparos e manutenção das calçadas, 

do bairro Mauá; reparos e manutenção das calçadas, do bairro Nova Gerty; 

reparos e manutenção das calçadas, do bairro Olímpico; reparos e manutenção 

das calçadas, do bairro Oswaldo Cruz; reparos e manutenção das calçadas, do 

bairro Prosperidade; reparos e manutenção das calçadas, do bairro Santa Maria; 

reparos e manutenção das calçadas, do bairro Santa Paula; e reparos e 

manutenção das calçadas, do bairro Santo Antônio; e reparos e manutenção das 

calçadas, do bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6863/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a revitalização da estrutura do ponto de ônibus na rua 

Eduardo Prado, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6865/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando para que seja realizado convênio com empresas de informática 

tendo como objetivo instalar nos Centros Integrados de Saúde e Educação da 

Terceira Idade - CISEs, a instalação de computadores e jogos de vídeo game 

para os idosos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6868/17 a 6872/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: limpeza do bueiro da 

rua Baraldi, 932, Centro; a revitalização do passeio público (calçada) na rua 

Santa Catarina, Centro; instalações de cestos de lixo por extensão da rua Santa 

Catarina, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na avenida Paranapanema, bairro Nova Gerty; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas na rua Busch, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6882/17 a 6884/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das ruas João Batista Negro, Desireè Malateaux, Ana Maria 

Martorelli e João D'Agostini, no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Pinheiro Machado, 

Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, General Osório e São Carlos, no bairro 

Santa Paula; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das ruas Fausto Luis Pina, Coligni e Antônio Barile, no bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6889/17 a 6926/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 
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seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de lixeiras 

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

Bueno de Andrade, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

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

Lorenzini, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Pedro Alexandrino, 

bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da praça Comendador Ermelino 

Matarazzo, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 28 de Julho, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão da rua Collygni, bairro Fundação; a colocação 

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

extensão da rua Antônio Barile, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 

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

Heloísa Pamplona, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

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

Pina, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Rio Branco, bairro Fundação; a 

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

toda a extensão da rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; a colocação de 

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

extensão da rua Bento Vellanes Regis, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 

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

avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 

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

Luís D'Agostini, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Perrella, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão da avenida Dr. Rodrigues Alves, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão da travessa Comandante Salgado, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão da rua Regente de Araújo Lima, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão da rua Graça Aranha, bairro Fundação; a 

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

toda a extensão da rua Paolo Martorelli, bairro Fundação; a colocação de 

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

extensão da rua Municipal, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 
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antivandalismo, para a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua 

Henrique Dias, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para 

a coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Humaitá, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão do viaduto da Independência, bairro Fundação; 

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

em toda a extensão da rua Aquidaban, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 

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

Dr. Ramos de Azevedo, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 

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

viaduto dos Autonomistas, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 

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

viaduto Luiz Olinto Tortorello, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 

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

Mariano Pamplona, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

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

de Oliveira, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Doutor Durval Vilalva, 

bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua João Domingos Perrella, bairro 

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

recicláveis, em toda a extensão da travessa Antônio Severino, bairro Fundação; 

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

em toda a extensão da rua Marconi, bairro Fundação; a colocação de lixeiras 

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

Benedito Moretti, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, 

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

Emílio Carlos, bairro Fundação; a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos recicláveis, em toda a extensão da rua Ceará, bairro 

Fundação; e a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

recicláveis, em toda a extensão da rua Araraquara, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6943/17 a 6953/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda da árvore na rua São Paulo, 2188, bairro 

Santa Paula; a poda da árvore na rua General Osório, 534, bairro Santa Paula; 

a poda da árvore na alameda São Caetano, 2205, bairro Santa Paula; a poda da 

árvore na rua Rafael Correa Sampaio, 1388, bairro Santo Antônio; a poda da 

árvore na rua General Osório, 494, bairro Santa Paula; a poda da árvore na 

avenida Dr. Augusto de Toledo, 809, bairro Santa Paula; a poda da árvore na 

rua Tiradentes, 400, bairro Santa Paula; a poda da árvore na avenida Goiás, 
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1454, bairro Santo Antônio; a poda da árvore na rua Marechal Deodoro, 1080, 

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

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

prazo da legislação vigente na rua Nossa Senhora de Fátima, 339, bairro Santa 

Paula; e a implementação de vagas para idosos e para pessoas com deficiência 

em frente a todas Unidades Básicas de Saúde do município de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6954/17 a 6958/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que seja realizada a tapagem de buraco 

no leito carroçável, na rua Rio Grande do Sul, 646, bairro Santo Antônio; 

aumentar a fiscalização defronte ao portão de entrada do SEMEF Luiz Olinto 

Tortorello, localizado na rua Clóvis Bevilácqua, bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no complexo viário Prefeito Luiz 

Olinto Tortorello e imediações, bairro Fundação; que seja realizada a repintura 

da faixa de pedestres defronte ao Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

- CAISME, na rua Herculano de Freitas, 200, bairro Fundação; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da Unidade Básica 

de Saúde Dr. Ângelo Antenor Zambom, rua Vanda, 11, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6960/17 a 6962/17. Ricardo Andrejuk. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização do passeio na avenida Conde Francisco 

Matarazzo, 356, rua 24 horas, bairro Fundação; a instalação de uma lombofaixa 

na rua Baraldi, 932, Centro; e a reforma do passeio na rua Rio Grande do Sul, 

altura do número 390 , calçada do SENAI, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6972/17 a 6976/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

recapeamento asfáltico na travessa da Fonte, em toda sua extensão, bairro 

Olímpico; a retirada de placa de sinalização rua Maranguá, altura do nº 52, 

bairro Olímpico; a reforma no rua Santo Antônio, 50, Terminal Rodoviário 

Intermunicipal e Interestadual José Pedrossiani, Centro; a revisão do tempo do 

semáforo na rua Epitácio Pessoa, próximo ao terminal de ônibus da VIPE, 

bairro Boa Vista; e alteração da redação do artigo 9º da Lei 410 de 14 de janeiro 

de 1.954, incluído nesta pela Lei nº 4.091, de 24 de setembro de 2002, se faz 

necessário para adequação dos registros, uma vez que o telefone disponível não 

é mais existente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6977/17 a 6979/17. 

Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e manutenção da estrutura 

predial da escola EMI Ângela Massei, rua Nestor Moreira, 360, bairro 

Cerâmica; a reforma do sistema elétrico da escola EMI Ângela Massei, rua 

Nestor Moreira, 360, bairro Cerâmica; e a dedetização (controle de cupins) da 
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escola EMI Ângela Massei, rua Nestor Moreira, 360, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6984/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma da tampa da bomba hidráulica 

do chafariz da praça Cardeal Arcoverde, em frente do banco do Brasil, Centro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6991/17 a 7006/17. Maria Zeneide de 

Franca Fernandes Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: realizar ampla revisão e vistoria nas 

árvores do município; ampliar o horário de funcionamento dos centros 

integrados de saúde e educação da terceira idade; a instalação de lixeiras nas 

imediações da praça da Bíblia, e nas vias com maior número de pedestres, 

bairro Santo Antônio; a retificação da junta de dilatação do viaduto 

Independência próximo a rua João Pessoa, sentido bairro Fundação - Centro; a 

limpeza das bocas de lobo, bem como das tubulações de escoamento de águas 

pluviais nas proximidades do entroncamento da avenida Guido Aliberti, com 

as ruas: São Paulo, Machado de Assis, Conceição, São Francisco, São Jorge, 

Baraldi e avenida Goiás, bairro Santo Antônio; realizar revitalização e 

manutenção no pesqueiro municipal, localizado no Bosque do Povo - bairro 

São José; instalação de equipamentos de ginástica na praça Alessandro de 

Camargo Fiuza, localizada na rua Panati, confluência com a rua Lemos 

Monteiro, bairro Olímpico; instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização 

de solo indicando a existência de uma lombada na avenida Lemos Monteiro, na 

altura do nº 348, bairro Olímpico; a instalação de bocas de lobo na estrada das 

Lágrimas, no trecho em frente ao cemitério das Lágrimas, próximo à parada de 

ônibus - bairro Mauá; a criação de uma área de embarque e desembarque na 

UBS Moacir Gallina, localizada na Casemiro de Abreu, 560, bairro Cerâmica; 

a revitalização da passagem subterrânea "Gabriel Zambrana", que interliga o 

Centro ao bairro Fundação; melhorar a iluminação pública da rua Gonzaga, no 

trecho que compreende entre a rua Oswaldo Cruz e a rua Amazonas, bairro 

Oswaldo Cruz; a instalação de placa sinalizadora e/ou demarcação de solo, que 

identifica via de mão dupla trecho da rua Prates, bairro Oswaldo Cruz; a 

instalação de recipientes para o acondicionamento de lixo orgânico e de coleta 

seletiva nos pontos de parada de ônibus, localizados na avenida Goiás, e rua 

Alegre, bairro Barcelona; a reforma da valeta da rua Guarani, confluência com 

a avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico; e a instalação de "piso drenante 

permeável" nas ruas e travessas do Cemitério da Saudade, localizado na rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 880, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 7008/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico 

da rua Engenheiro Rebouças, no trecho entre a avenida Vital Brasil Filho e a 

avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 7009/17 e 7010/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

alteração e acréscimos de dispositivos à Lei 5.221, de 24 de setembro de 2014, 

que dispõe sobre a fixação de cartazes nos postos de combustíveis com 

informação sobre percentual da diferença entre os preços da gasolina aditivada 

e comum e do etanol; e a remoção da vaga exclusiva para o poder público na 

rua Maranguá, altura do nº 52 , bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7013/17 a 7016/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua Maranhão, altura 

do 124, bairro Santo Antônio; promover a limpeza das caixas d'água de todas 

as escolas municipais de São Caetano do Sul; ampliar a extensão da guia 

rebaixada para que haja o correto acesso à garagem da residência localizada na 

avenida Walter Thomé, 567, bairro Olímpico; e o recapeamento asfáltico do 

leito carroçável da rua Manoel Augusto Ferreirinha, altura, 1001, bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7017/17 a 7029/17. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento da rua Saldanha 

Marinho, bairro Santa Paula; o recapeamento da avenida Presidente Kennedy, 

bairro Santa Paula; o recapeamento da rua Xavantes, bairro Olímpico; o 

recapeamento da rua São Carlos, bairro Santa Paula; do o recapeamento da 

alameda São Caetano, bairro Santa Paula; recapeamento da rua Augusta Dalcin 

Boteon, bairro Olímpico; o recapeamento da rua Romão Belchior Peres, bairro 

Olímpico; o recapeamento da alameda João Galego, bairro Santa Maria; 

recapeamento da rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria; visando o 

recapeamento da rua Guaiamú, bairro Santa Maria; visando o recapeamento da 

rua Biguá, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua Arapuã, bairro Santa 

Maria; e o recapeamento da rua Acanã, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7031/17 a 7035/17. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: repintura das faixas de segurança nos principais cruzamentos 

de São Caetano do Sul; a revitalização do Terminal Rodoviário Intermunicipal 

e Interestadual José Pedrossiani; consertos de cadeiras que estão no hospital 

Maria Braido, bairro Oswaldo Cruz; a exigência do uso de crachá de 

identificação de funcionários dos órgãos públicos do município; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7037/17 a 7043/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de cobertura (abrigo) nos pontos de parada de 

ônibus localizados nas seguintes vias:rua dos Diamantes, 138, rua do Niguel, 
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nº 207, rua dos Mármores, nº 170, Bairro Prosperidade; incluir Técnico 

Especialista em Inclusão Escolar nas unidades da Rede Municipal de Ensino, 

visando atuar em parceria com o Professor para auxiliar no processo de 

comunicação e aprendizado dos estudantes; à dedetização nas ruas próximas ao 

Cemitério da Saudade, no bairro São José; instalar maior número de hidrantes 

nos bairros da cidade mais propensos a enchentes; criar espaço a ser destinado 

para estacionamento de bicicletas no Terminal Rodoviário Nicolau Delic; 

ampliar o número de agentes do PSF (Programa Saúde da Família) a fim de 

realizar as visitas domiciliares com maior frequência e cobrir com essa atenção 

especializada todas as áreas do município; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas principalmente nas imediações da avenida Lions 

Club e demais ruas do bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6764/17. Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori. Requerimento 

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

na rua Xavantes, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6769/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à modelo Flávia Pólido, pela 

conquista do Concurso Miss ABCD Universo 2018, representando o bairro 

Santa Maria, da cidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6781/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

social de solidariedade de São Caetano do Sul, pela inauguração da "Lojinha 

Solidária de Brinquedos Novos", que serão distribuídos às 1.200 famílias 

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

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

6782/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo, visando o treinamento de poda de árvores para seus 

colaboradores. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6806/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Guarda Ambiental 

de São Bernardo do Campo, Prefeitura de São Bernardo do Campo e ao 

Ministério Público que se uniram em Força-Tarefa para coibir ocupações 

irregulares às margens da Represa Billings. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6814/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

visando a poda e a limpeza de todo o terreno na rua Pernambuco, 100, ao lado 
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da EMI Josefina Cipre Russo, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6820/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela brilhante iniciativa e engajamento de toda a equipe, 

alunos, professores e coordenadores na apresentação da "Mostra Cultural", 

realizada no dia 20 de outubro no EME Prof. Vicente Bastos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6826/17. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações a Pan Produtos Alimentícios Nacionais S/A, pela 

instalação nas dependências do parque Chico Mendes do brinquedo 

denominado Barco Pirata Pan, trazendo mais alegria e entretenimento as 

crianças que frequentam o próprio municipal. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6828/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações à Rede Feminina de Combate ao Câncer pela Caminhada 

Outubro Rosa realizada em 22 do corrente mês. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6831/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao ilustríssimo Senhor Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação do município de São 

Caetano do Sul, Silvio Augusto Minciotti, pela realização da Cerimônia de 

Formatura dos Cursos de Departamento Pessoal e Escrita Fiscal, na cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6864/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Setor de Cerimonial da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul, extensivo a todos os funcionários 

que participaram da brilhante organização da cerimônia de entrega da Medalha 

dos Autonomistas, realizada no dia 21 do corrente mês. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6866/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul, na pessoa do 

Mui Digno Ilustríssimo Comandante GCM Lourival dos Santos Silva, pela 

brilhante atuação dos GCMs no dia 16 de outubro de 2017, quando com 

inteligência e persuasão, prenderam em flagrante, indivíduo que acabara de 
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cometer roubo à mão armada na área central da cidade, salvando vidas e 

recuperando pertences subtraídos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6873/17. 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 Bezerra de Menezes, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6874/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Tietê, bairro 

Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

6875/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

na avenida Paranapanema, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6876/17. 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 Busch, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6878/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Pinheiro 

Machado, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, General Osório e São Carlos, 

no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6879/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

ruas Fausto Luis Pina, Coligni e Antônio Barile, no bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6880/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas João Batista 

Negro, Desireè Malateaux, Ana Maria Martorelli e João D'Agostini, no bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6881/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Tomé de 

Souza, Francisco Orelana, Martin Afonso de Souza e Vitor Meireles, no bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

6927/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

rua Nazaret, por toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6928/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Alegre, em toda sua extensão, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6929/17. 

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

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

Votorantim, em toda sua extensão, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6930/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Aquidaban, em toda sua extensão, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6931/17. 

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

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

Janeiro, em toda sua extensão, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6932/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na avenida Prosperidade, em toda sua extensão, 

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

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

6933/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

rua Gonzaga, em toda sua extensão, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6934/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na avenida Goiás, em toda sua 

extensão, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6935/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Rio Grande do Sul, em toda sua extensão, bairro Santo 
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Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6936/17. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na avenida 

Presidente Kennedy, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6937/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Rafael Correa Sampaio, 

em toda sua extensão, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6938/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na avenida Dr. Augusto de Toledo, em toda sua 

extensão, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6939/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na avenida Senador Roberto Simonsen, em toda sua extensão, 

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

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

6940/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

rua Antônio Galo, em toda sua extensão, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6941/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Flórida, em toda sua 

extensão, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6942/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Pernambuco, em toda sua extensão, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6959/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a retirada ou realinhamento de fios pendentes 

na rua Rio Grande do Sul, 734, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6965/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 
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Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela passagem do aniversário da Condessa Maria Lucia 

Toniolo, comemorando 60 anos de idade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6966/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao vereador Edilson de Oliveira Santos (fumassa), pela 

realização da sessão solene em homenagem ao "Dia da Pessoa com 

Deficiência", a ser realizada no dia 25 do corrente mês na Câmara Municipal 

de Santo André. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6968/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

rua Perrella, em toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6969/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Rio Branco, em toda sua extensão, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6970/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando manutenção corretiva do passeio público na rua 

Nazaret, altura do número 74, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6971/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Barão de Mauá, em toda sua extensão, 

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

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

6982/17. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

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

preventivas em todo o perímetro da rua Joana Angélica, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6983/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando vistoria e limpeza no terreno, situado 

à rua Azulão, sem saída, altura do número 64, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6990/17. Maria Zeneide de Franca 

Fernandes Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 
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Voto de Congratulações a SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana de São Caetano do Sul, pela realização das atividades educativas de 

trânsito e ginásticas para o cérebro, voltado para crianças e adultos, realizadas 

no Espaço Verde Chico Mendes, em parceria com o Instituto GM e a Empresa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7012/17. 

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

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o plantio de flores e árvores de 

pequeno porte, arbustos e flores, na parte livre de seus terrenos localizados no 

município de São Caetano do Sul, sendo vários os terrenos que não foram 

afetados por nenhum tipo de construção e ou de estrutura de fiações elétricas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7030/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo avenida Goiás, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7036/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do Espaço de Lazer e 

Recreação José Agostinho Leal, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6797/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações, visando informações sobre normas e resoluções para que as 

empresas de telefonia celular informem a radiação emitida pelos aparelhos, e 

se existe alguma proteção para impedir a proliferação das ondas radioativas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6825/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Febraban, visando informações das agências bancárias ativadas na cidade de 

São Caetano do Sul, informar se estão obedecendo a Lei Municipal nº 

4496/2007 e informar o número de reclamações sobre demasiada espera na fila 

para atendimento, no período compreendido entre os meses de janeiro a 

setembro de 2017. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6771/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Nilceia 

Gongora Ingles. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6830/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 
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nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José Ferreira 

Loureiro. 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 virtude daqueles citados 

nos Votos de Pesar. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Presidente procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os seguintes 

Edis: Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva. O Presidente solicita 

e o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a presidência da Mesa e dá 

continuidade à chamada nominal. Fazem uso da palavra os vereadores Daniel 

Fernandes Barbosa, Eclerson Pio Mielo e Edison Roberto Parra. O Vereador 

Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa e dá continuidade à 

chamada. Fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira, 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Ricardo Andrejuk e Sidnei Bezerra da Silva. 

O Presidente solicita e o Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume a 

presidência da Mesa e dá continuidade à chamada nominal. Para fazer um 

comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Daniel Fernandes 

Barbosa. Faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. O 

Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Esgotada a fase 

de Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem do Dia. Item I - Processo 

nº 6294/17. Mesa Diretora. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a data-base para revisão geral anual da Tabela de Vencimentos dos 

Servidores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, ativos, inativos e em 

disponibilidade, a partir do exercício de 2018 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 Vereador 

Eclerson Pio Mielo. Item II - Processo nº 0229/15. Fabio Soares de Oliveira. 

1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

realização de evento de conscientização popular sobre a Síndrome Metabólica, 

no Município 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, deixando a critério do Plenário. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos 

Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento”. 

“Arquive-se.” Item III - Processo nº 3114/15. Fabio Constantino Palácio. 1ª 

Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 

1º da Lei nº 3.937, de 9 de novembro de 2000, que proíbe a exposição ao 
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público de brinquedos que imitem quaisquer tipos de armas de fogo, 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, deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos Vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento”. “Arquive-se.” Item IV 

- Processo nº 5258/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, as ‘Paralimpíadas Escolares’ 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 “Rejeitado”. “Arquive-se.” Item V - Processo nº 3075/17. 

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

que “Faculta aos funcionários contratados por empresas sediadas no Município 

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

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

instituições públicas municipais e dá outras providências”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável.   Colocado em discussão, faz uso da palavra o vereador 

Jander Cavalcanti de Lira, e ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Em encaminhamento de votação, fazem uso da palavra os 

vereadores Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira, César Rogério 

Oliva e Anacleto Campanella Junior. Colocado em votação, fica “Rejeitado, 

com votos favoráveis dos Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e 

Francisco de Macedo Bento”. “Arquive-se.” Item VI - Processo nº 3492/17. 

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

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

que “Institui o ‘Plano Estratégico de Calçadas’ no Município de São Caetano 

do Sul e dá outras providências.” Colocado em discussão, faz uso da palavra o 

Vereador Sidnei Bezerra da Silva. Em encaminhamento de votação, faz uso da 

palavra o vereador Anacleto Campanella Junior. Colocado em votação, fica 

“Aprovado o Parecer”, com votos contrários dos Vereadores Sidnei 

Bezerra da Silva, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Francisco de Macedo Bento e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo.” “Arquive-se.” Item VII - Processo nº 4261/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o ‘Concurso Miss e Mister Beleza Negra Sulsancaetanense’ e 
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dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

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

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

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte horas 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. ........................................................................................................... 
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