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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

VINTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

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

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 22ª Sessão Ordinária, 

da 15ª e 16ª Sessão Extraordinária e da 12ª 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. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.322, de 14/08/18; nº 11.323, DE 

17/08/18; nº 11.324, de 20/08/18; e nº 11.325, de 23/08/18. “Ciente”. Processo 

nº. 4384/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza a contratação de 

financiamento com o banco Caixa Econômica Federal, para a implementação do 

programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana (Calçadas Verdes e 

Acessíveis)". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4385/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Autoriza a contratação de financiamento com o banco Caixa Econômica Federal, 

para a implementação do programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana 

(Modal Cicloviário)". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4413/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do caput do art. 1º da Lei n. 5.624, de 19 de abril de 2018 que 

autoriza a contratação de financiamento com a Caixa Econômica Federal, para a 

implantação do programa Avançar Cidades - Saneamento.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4040/18. 

MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES E Daniel Fernandes Barbosa. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Esporte Eletrônico e do Cyber-Atleta', 

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

e Orçamento”. Processo nº. 4128/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui o 'Programa de Adoção de Campos de Futebol e 

Equipamentos ou Unidades de Esportes', no município de São Caetano do Sul e 

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

Orçamento”. Processo nº. 4265/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 
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Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 2º da Lei nº 3.487, de 30 de outubro 

de 1996, que estabelece a gratuidade aos casais interessados em cirurgia de 

esterilização por vasectomia e laqueadura, respectivamente, no homem e na 

mulher, como forma para o perfeito planejamento familiar em âmbito municipal.". 

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

nº. 4266/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do art. 1º da Lei 4.743, de 25 de março de 2009, que instituiu o 

dia municipal de combate ao assédio moral, à violência e à exploração sexual 

contra a mulher, no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". 

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

nº. 4267/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do § único do art. 1º da Lei 5.351, de 08 de outubro de 2015, 

que instituiu no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, o 'Dia da Caminhada em Prol da Mulher' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4268/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Projeto de Lei que "Altera a redação do § 1º, § 2º e § 3º do art. 1º da Lei 3.980, de 

21 de agosto de 2001, que instituiu o serviço gratuito de cirurgia reconstrutiva a 

mulher portadora de câncer de mama, no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4269/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 1º da Lei nº 4.758, de 14 de maio de 

2009, que instituiu a campanha de prevenção e orientação à saúde cardiovascular 

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

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

4272/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Cria o 'Composta São 

Caetano', programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos 

domésticos em domicílios, condomínios residencias e instituições públicas e 

privadas, 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. 4273/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a criação de 'Pontos Coletores de Óleo Vegetal Usado' em 

supermercados, 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. 4274/18. Getúlio de Carvalho Filho. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a seleção da mulher e do homem mais condicionado 

fisicamente, no âmbito do município de São Caetano do Sul, denominando-se 

'Sanca Games - Desafio Fitness' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4453/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa, o 'caput' do art. 1º 
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e acrescenta a alínea 'f' ao inciso IV do art. 1º, todos da Lei nº 5.192, de 04 de 

junho de 2014, estabelece diretrizes para a política municipal de prevenção e 

combate ao trabalho infantil em suas piores formas e dá outras providências.". 

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

nº. 4454/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

a reutilização de pneus inservíveis empregados como matéria-prima na plantação 

de mudas, nos espaços 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. 4471/18. 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 sobre a castração e 

combate do câncer em animais e dá outras providências. ". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4474/18. Sueli 

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

único do art. 1º da Lei nº 4.481, de 21 de março de 2007, que instituiu a Campanha 

Municipal de Conscientização e Incentivo ao Uso de Papel Reciclado e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4475/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Projeto de Lei que "Altera redação dos artigos 3º e 4º da Lei 3.656 de 27 de março 

de 1998, que dispõe sobre a criação do Programa Ecologia e Meio Ambiente para 

os Estudantes do Ensino Fundamental na cidade de São Caetano do Sul.". “Às 

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

4476/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera 

a redação do art.1º da Lei 4.601, de 06 de março de 2008, que instituiu a 

'Campanha de Prevenção e Punição a Atos de Poluição e de Agressão ao Meio 

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

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

4477/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera 

a redação do art. 1º da Lei 4.673, de 05 de agosto de 2008, que instituiu a 

Campanha de Conscientização dos Malefícios Causados ao Meio Ambiente, pelo 

Uso de Sacolas Plásticas Fornecidas pelos Estabelecimentos Comerciais em Geral 

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

e Orçamento”. Processo nº. 4478/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a execução de serviços e obras públicas realizados no 

município de São Caetano do Sul que venham a gerar transtornos à mobilidade 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4502/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Projeto de Lei que "Cria o Conselho Municipal da Juventude Cristã no município 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4503/18. Getúlio de 
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Carvalho Filho. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, as "Olimpíadas Cristãs" e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4440/18. Getúlio de Carvalho Filho. Moção de 

Repúdio à implantação do Centro Logístico Campo Grande - Porto Seco. “À 

Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 4042/18 a 4045/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalação de lombofaixa em frente ao Centro 

Comercial Empresarial São Caetano, localizado na rua Manoel Coelho, 600, 

Centro; instalação e substituição de faixa para lombofaixa na rua Serafim Carlos, 

511, bairro Oswaldo Cruz; instalação de lombofaixa em frente ao totalitá 

condomínio, localizado na rua Boa Vista, 631, bairro Boa Vista; e instalação de 

lombofaixa em frente ao residencial São Caetano, localizado na rua Santo André, 

379, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4048/18. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

implantar o programa municipal de compartilhamento de imagens do sistema de 

videomonitoramento municipal na internet. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4049/18 a 4072/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI 1º de Maio, 

na rua Rafael Correa Sampaio nº 584, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Abelardo Galdino 

Pinto, na rua Coronel Camisão nº 320 - bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Antônio de Oliveira, 

na rua Arlindo Marchetti nº 508, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Castorina Faria Lima, na 

rua Teffé nº 460, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEI Emílio Carlos, na rua Gonzaga nº 241, bairro 

Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI Fernando Piva, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano nº 1050, 

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

imediações da EMEI Fortunato Ricci, na rua Oriente nº 333, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI 

Francisco Falzarano, na rua Vanda nº 73, bairro Boa Vista; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI José Auricchio, na 

rua Santa Rosa nº 79, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da EMEI José Corona, na rua Mogi Guassu nº 

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

imediações da EMEI José Ferrari, na rua Paraíba nº 646, Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Luiz José 
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Giorgetti, na rua Ivaí nº 65, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Marilene de Oliveira 

Larocca, na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco nº 231, bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEI Octávio Tegão, na rua Capivari nº 627, bairro mauá; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Orlando Moretto, na 

rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira nº 120, bairro Cerâmica; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Pedro José 

Lorenzini, na rua Marechal Deodoro nº 445, bairro Santa Paula; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Romeu 

Fiorelli, na rua dos Berilos nº 113, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Rosa Perrella, na rua 

Lourdes nº 460, bairro Nova Gerty; a aquisição de novas viaturas para a Guarda 

Civil Municipal de São Caetano do Sul; a aquisição de novas motocicletas para a 

ROTAM - Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas da Guarda Civil Municipal 

de São Caetano do Sul; a aquisição de novas viaturas para a Defesa Civil 

municipal; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI Helena Musumeci, na avenida Paranapanema nº 670, bairro 

Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEI Profª Inês dos Ramos, na rua Vieira de Carvalho nº 525, bairro Nova Gerty; 

e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEI Irineu da Silva, na estrada das Lágrimas nº 320, bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4073/18 a 4125/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de estudos para a instalação de "espaço de espera 

de moto" nos principais semáforos do bairro Jardim São Caetano; a realização de 

estudos para a instalação de "espaço de espera de moto" nos principais semáforos 

do bairro Mauá; a realização de estudos para a instalação de "espaço de espera de 

moto" nos principais semáforos do bairro Nova Gerty; o acompanhamento da 

GCM na saída de todas as escolas da cidade; a realização de estudos visando 

implementar "Farmácia de Alto Custo" em nosso município; a realização de 

estudos visando capacitar professores e funcionários, em noções básicas de 

Primeiros Socorros, bem como ministrar curso sobre o tema para os alunos da 

Rede Municipal de Ensino; a instalação de base comunitária 24 horas da GCM no 

bairro Santo Antônio; a instalação de base comunitária 24 horas da GCM no bairro 

Santa Paula; a instalação de base comunitária 24 horas da GCM no bairro 

Olímpico; a instalação de base comunitária 24 horas da GCM no bairro Mauá; a 

instalação de base comunitária 24 horas da GCM no bairro São José; a instalação 

de base comunitária 24 horas da GCM no bairro Jardim São Caetano; a realização 

de estudos visando a criação de bases operacionais descentralizadas de 
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ambulâncias, especialmente nos bairros mauá/jardim; a instalação de base 

comunitária 24 horas da GCM no bairro Cerâmica, próximo ao Park Shopping 

São Caetano; a instalação de lombofaixa em frente à UBS Doutor Ivanhoé 

Espósito, localizada na rua Flórida, 295, bairro Barcelona; a instalação de 

lombofaixa em frente à UBS Nair Spina Benedicts, localizada na rua Oswaldo 

Cruz, 1153, bairro Santa Paula; a instalação de lombofaixa em frente à UBS 

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

instalação de lombofaixa em frente à UBS Maria coberta segato, localizada na 

avenida Prosperidade, 671, bairro Prosperidade; a instalação de lombofaixa em 

frente à UBS João Luiz Pasqual Bonaparte, localizada na rua Maranhão, 611, 

bairro Santa Paula; a instalação de lombofaixa em frente à UBS Darcy Sarmanho 

Vargas, localizada na rua General Estilac Leal, 58, bairro Mauá; a instalação de 

lombofaixa em frente à UBS Caterina M. Dall'Anese, localizada na rua Prates, 

430, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lombofaixa em frente à UBS Doutor 

Ângelo Antenor Zambom, localizada na rua Vanda, 11, bairro Boa Vista; a 

instalação de lombofaixa em frente à UBS Amélia Richard Locatelli, localizada 

na alameda João Galego, 01, bairro Santa Maria; a instalação de lombofaixa em 

frente ao Núcleo Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, localizado 

na rua Peri, 361, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lombofaixa em frente ao 

centro odontológico Maria Domingas Robilota Torres, localizado na rua Lourdes, 

525, bairro Nova Gerty; a instalação de lombofaixa em frente ao Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS AD) jordano pedro vincenzi, localizado na avenida 

Senador Roberto Simonsen, 502, bairro Santo Antônio; a instalação de 

lombofaixa em frente ao ambulatório de saúde mental Dr. Ruy Penteado, 

localizado na rua Santo Antônio, 117, Centro; a instalação de lombofaixa em 

frente a Casa da Gestante de Alto Risco Dr. Aldo Arenella, localizado na avenida 

Vital Brasil Filho, 55, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lombofaixa em frente 

ao laboratório municipal de análises clínicas Dr. Dib Metran Filho, localizado na 

avenida Dr. Rodrigues Alves, 93, bairro Fundação; a instalação de lombofaixa em 

frente ao Centro de Especialidades Médicas, localizado na rua Heloísa Pamplona, 

269, bairro Fundação; a instalação de lombofaixa em frente ao Centro de Saúde 

Dr. Manoel Augusto Pirajá da Silva, localizado na avenida Senador Roberto 

Simonsen, 282, Centro; a instalação de lombofaixa em frente ao Centro 

Policlínico Gentil Rstom, localizado na avenida Tietê, 301, bairro Nova Gerty; a 

instalação de lombofaixa em frente ao Centro de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher - CAISM, localizado na rua Herculano de Freitas, 200, bairro Fundação; 

a instalação de lombofaixa em frente à Unidade de Saúde da Criança e do 

Adolescente Amabili Moretto Furlan, localizada na rua Goitacazes, 301, Centro; 

a instalação de lombofaixa em frente a unidade de saúde oftalmológica Dr. Jaime 

Tavares, localizada na rua Peri, 361, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de 
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lombofaixa em frente ao Centro Municipal de Reabilitação Dr. José Ventura 

Nascimento, localizado na rua Santo Antônio, 50, Centro; a instalação de 

lombofaixa em frente ao Hospital Euryclides de Jesus Zerbini, localizado na 

avenida Vital Brasil Filho, 55, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lombofaixa 

em frente ao Hospital São Caetano, localizado na rua Espírito Santo, 277, bairro 

Santo Antônio; a instalação de lombofaixa em frente ao Hospital Maria Braido, 

localizado na rua São Paulo, 1840, bairro Santa Paula; a instalação de lombofaixa 

em frente ao Hospital Márcia Braido, localizado na rua Luís Louzã, 48, bairro 

Olímpico; a instalação de lombofaixa em frente ao Hospital Municipal de 

Emergência Albert Sabin, localizado na rua Aurélia, 101, bairro Santa Paula; a 

instalação de espaço de espera de moto nos principais semáforos do bairro 

Prosperidade; a instalação de espaço de espera de moto nos principais semáforos 

do bairro Santo Antônio; a instalação de espaço de espera de moto nos principais 

semáforos do bairro Santa Paula; a instalação de espaço de espera de moto nos 

principais semáforos do bairro Cerâmica; a instalação de espaço de espera de 

moto nos principais semáforos da vila São José; a instalação de espaço de espera 

de moto nos principais semáforos do bairro Barcelona; a instalação de espaço de 

espera de moto nos principais semáforos do bairro Santa Maria; a instalação de 

espaço de espera de moto nos principais semáforos do bairro Olímpico; a 

instalação de espaço de espera de moto nos principais semáforos do bairro Boa 

Vista; a instalação de espaço de espera de moto nos principais semáforos do bairro 

Oswaldo Cruz; a instalação de espaço de espera de moto nos principais semáforos 

do Centro; e a instalação de espaço de espera de moto nos principais semáforos 

do bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4127/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir o 

call center de matrículas nas escolas municipais, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4129/18. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o nivelamento da tampa da boca de lobo na rua José Salustiano Santana, 319, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4131/18 a 4158/18. Getúlio 

de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: de forma permanente estudos de 

histórico de congestionamento no município para que ações pontuais na 

diminuição do trânsito sejam implementadas; a reforma a via de passeio da rua 

Rio Grande do Sul, 191, Centro; a ampliação da ciclovia existente para a avenida 

Goiás, avenida Guido Aliberti e outras vias para que haja um grande cinturão de 

ciclovia instalado no município ao menos nos domingos e feriados; a instalação 

de bicicletário junto ao terminal rodoviário; incentivo fiscal para o 

estabelecimento de estacionamento e cemitério vertical em nosso município; 

providenciar a cobertura dos pontos de parada de ônibus de toda a cidade, bem 
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como providenciar acentos para que os passageiros possam aguardar transporte 

sentados, lixeira e rede WIFI em todos os pontos; que providencie a comunicação 

dos semáforos nas divisas da cidade a fim de minimizar o trânsito nesses trechos; 

substituição da atual frota de ônibus, por ônibus elétricos que disponham de 

acessibilidade, ar condicionado, carregadores de celular e WIFI; a instalação de 

painéis de informações nas principais vias da cidade para que o motorista seja 

atualizado sobre a situação do trânsito e outros assuntos pertinentes; a instalação 

de placas de sinalização vertical de ciclistas na pista nas ciclovias demarcadas e 

nas vias de maior circulação de ciclistas em nossa cidade (não demarcadas), em 

conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB; que providencie a 

reforma e modernização da sala de monitoramento de trânsito da Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB; a aquisição de novas motocicletas 

para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB; que determine que 

a cobrança do estacionamento rotativo - Zona Azul seja tarifado nos arredores do 

Park Shopping São Caetano até as 18 horas como é feito em todo o município, e 

não até as 20 horas como vem se realizando; a realização de estudos para a 

instalação de unidade móvel de energia nos principais semáforos do bairro 

Oswaldo Cruz; a realização de estudos para a instalação de unidade móvel de 

energia nos principais semáforos do bairro Barcelona; a realização de estudos para 

a instalação de unidade móvel de energia nos principais semáforos do bairro Santa 

Maria; a realização de estudos para a instalação de unidade móvel de energia nos 

principais semáforos do bairro Olímpico; a realização de estudos para a instalação 

de unidade móvel de energia nos principais semáforos do bairro Boa Vista; a 

realização de estudos para a instalação de unidade móvel de energia nos principais 

semáforos do bairro Nova Gerty; a realização de estudos para a instalação de 

unidade móvel de energia nos principais semáforos do bairro Jardim São Caetano; 

que realize a substituição da iluminação atual para iluminação em LED de todas 

as vias públicas do bairro Oswaldo Cruz; a realização de estudos para a instalação 

de unidade móvel de energia nos principais semáforos do bairro Mauá; a 

realização de estudos para a instalação de unidade móvel de energia nos principais 

semáforos do bairro Cerâmica; a realização de estudos para a instalação de 

unidade móvel de energia nos principais semáforos do bairro Santa Paula; a 

instalação de unidade móvel de energia nos principais semáforos do bairro 

Prosperidade; a instalação de unidade móvel de energia nos principais semáforos 

do bairro Santo Antônio; a instalação de unidade móvel de energia nos principais 

semáforos do Centro; e a realização de estudos para a instalação de unidade móvel 

de energia nos principais semáforos do bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4160/18 a 4164/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o reconhecimento por mérito ao ilustre Senhor José Onias de Barros, 
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como Empreendedor pelo Progresso de São Caetano do Sul; o reconhecimento 

por mérito à ilustre Senhora Diva Thomé, como Pmpreendedora pelo Progresso 

de São Caetano do Sul; o reconhecimento por mérito ao ilustre Senhor Francisco 

França Bezerra, como Empreendedor pelo Progresso de São Caetano do Sul; o 

reconhecimento por mérito ao ilustre Senhor Antonio Aprigio Barbosa, como 

Empreendedor pelo Progresso de São Caetano do Sul; e o reconhecimento por 

mérito ao ilustre Senhor José França Carneiro, como Empreendedor pelo 

Progresso de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4165/18 

e 4166/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: por intermédio 

da Divisão de Tecnologia da Informação (DTI), que realize estudos de viabilidade 

para a implantação de pontos de Wi-Fi gratuito em praças e outros locais públicos 

destinados ao uso geral da população de São Caetano do Sul; e providências no 

sentido de realizar a revitalização da praça localizada na rua geovane de nardi, 

altura do número 35, esquina da rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4167/18 e 4168/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: implementação de estacionamentos subterrâneos em todas as 

praças, parques, próprios municipais e todo espaço público que couber esse tipo 

de empreendimento, para suprir o crescimento exponencial de veículos em nosso 

município; e a substituição da iluminação atual para iluminação em LED de todas 

as vias públicas do Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4169/18. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF 

Prof. Décio Machado Gaia, na rua Miguel Glebochi nº 90, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4170/18 a 4197/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a substituição da iluminação atual para iluminação em LED de 

todas as vias públicas do bairro Barcelona; a substituição da iluminação atual para 

iluminação em LED de todas as vias públicas do bairro Prosperidade; a 

substituição da iluminação atual para iluminação em LED de todas as vias 

públicas do bairro Nova Gerty; a substituição da iluminação atual para iluminação 

em LED de todas as vias públicas do bairro Olímpico; a substituição da 

iluminação atual para iluminação em LED de todas as vias públicas do bairro 

Jardim São Caetano; a substituição da iluminação atual para iluminação em LED 

de todas as vias públicas do bairro São José; a substituição da iluminação atual 

para iluminação em LED de todas as vias públicas do bairro Cerâmica; a 

substituição da iluminação atual para iluminação em LED de todas as vias 

públicas do bairro Boa Vista; a substituição da iluminação atual para iluminação 

em LED de todas as vias públicas do bairro Santa Maria; a substituição da 
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iluminação atual para iluminação em LED de todas as vias públicas do bairro 

Santo Antônio; a substituição da iluminação atual para iluminação em LED de 

todas as vias públicas do Centro; a substituição da iluminação atual para 

iluminação em LED de todas as vias públicas do bairro Mauá; a substituição da 

iluminação atual para iluminação em LED de todas as vias públicas do bairro 

Fundação; o recapeamento da manta asfáltica das principais vias do bairro Santa 

Paula; o recapeamento da manta asfáltica das principais vias do bairro Fundação; 

o recapeamento da manta asfáltica das principais vias do bairro Mauá; o 

recapeamento da manta asfáltica das principais vias do Centro; o recapeamento 

da manta asfáltica das principais vias do bairro Olímpico; o recapeamento da 

manta asfáltica das principais vias do bairro Nova Gerty; o recapeamento da 

manta asfáltica das principais vias do bairro Jardim São Caetano; o recapeamento 

da manta asfáltica das principais vias da vila São José; o recapeamento da manta 

asfáltica das principais vias do bairro Cerâmica; o recapeamento da manta 

asfáltica das principais vias do bairro Boa Vista; o recapeamento da manta 

asfáltica das principais vias do bairro Santa Maria; o recapeamento da manta 

asfáltica das principais vias do bairro Santo Antônio; o recapeamento da manta 

asfáltica das principais vias do bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento da manta 

asfáltica das principais vias do bairro Barcelona; e o recapeamento da manta 

asfáltica das principais vias do bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4198/18 a 4201/18. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

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

bairro Cerâmica; a implantação de uma lombofaixa na rua Major Carlos Del Prete, 

1120, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todo o bairro São José; e a instalação de uma cobertura no ponto de 

ônibus localizado na rua Tiradentes, 533, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4206/18 a 4231/18. Marcel Franco Munhoz. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEF Luiz Olinto Tortorello, na rua José Benedetti nº 550, bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da EMEF Sylvio Romero, na rua Vital Brasil Filho nº 600, bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF 

Senador Fláquer, na rua Heloísa Pamplona nº 180, bairro Fundação; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE padre alexandre 

grigolli, na rua Nelly Pellegrino nº 954, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE Alfredo Burkart, na rua 

Boa Vista nº 200, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EE coronel bonifácio de carvalho, na avenida Dr. 
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Augusto de Toledo nº 195, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE Edgar Alves da Cunha, na rua 

Araraquara nº 63, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EE Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, na rua 

Conselheiro Lafayette nº 619, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE joana mota, na rua Espírito 

Santo nº 1330, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EE profa. Maria Conceição Moura Branco, na rua 

Tapajós nº 1085, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EME Prof. Vicente Bastos, na rua Humberto de 

Campos nº 550, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EME profa. Alcina Dantas Feijão, na rua Capivari 

nº 500, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, na avenida Paraíso nº 600, 

bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEF 28 de Julho, na Oriente nº 501, bairro Barcelona; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Anacleto 

Campanellla, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano nº 849, bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF 

Bartolomeu Bueno da Silva, na rua Maranhão nº 22, bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF 

Angelo Raphael Pellegrino, na estrada das Lágrimas nº 1656, bairro Mauá; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF 

Dom Benedito Paulo Alves de Souza, na rua Martim Francisco nº 177, bairro 

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

imediações da EMEF Elvira Paolilo Braido, na rua Lisboa nº 399, bairro Oswaldo 

Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

EMEF Laura Lopes, na rua Coral nº 155, bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Leandro 

Klein, na rua Prestes Maia nº 100, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Oswaldo Samuel Massei, 

na rua Giovani Perucchi nº 190, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF Padre Luiz Capra, na rua 

bush nº 42, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EME Prof. Olyntho Voltarelli Filho, na avenida 

Paraíso nº 520, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EMEF Rosalvito Cobra, na rua Silvia nº 670, bairro 

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

imediações da EMEF Profª. Eda Mantoanelli, na rua Ivaí nº 63, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4232/18 a 4244/18. Getúlio de 
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Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a disponibilização de um profissional interprete de 

LIBRAS em eventos oficiais da prefeitura de São Caetano do Sul; a 

disponibilização de um profissional interprete de LIBRAS em eventos oficiais da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul; a disponibilização de um profissional 

interprete de LIBRAS em sessões da Câmara Municipal de São Caetano do Sul; 

a disponibilização de um profissional interprete de LIBRAS nas gravações de 

vídeos oficiais da Câmara Municipal de São Caetano do Sul; a disponibilização 

de um profissional interprete de LIBRAS nas gravações de vídeos oficiais, 

institucionais ou pronunciamento da prefeitura de São Caetano do Sul; amplie o 

número do efetivo, as dependências e a capacidade de atendimento do Núcleo 

Regional de Hemoterapia "Dr. Aguinaldo Quaresma", situado na rua Peri, nº 361 

- bairro Santa Paula; a fiscalização mais rigorosa quando da emissão de cartão de 

vaga exclusiva para deficiente e idoso, indicando até mesmo que seja realizado 

exames clínicos (por médico competente) dentro do departamento competente 

para que se ateste a lesão ou incapacidade; a realização de estudos para criação de 

uma central de empregos municipal em plataforma digital, inclusive conveniado 

com a associação comercial de São Caetano do Sul; a realização de estudos para 

substituição de multas leves por Curso Intensivo de Trânsito, com a transformação 

desta indicação em Lei Municipal; que realize serviço de paisagismo e 

revitalização em toda extensão da avenida Guido Aliberti e avenida dos Estados 

e demais grandes avenidas da nossa cidade; a realização de estudos para a inclusão 

da modalidade esportiva digital e-Games na grade do PEC; a realização de estudos 

para possuirmos, em conjunto com os demais municípios do ABC ou não, um 

helicóptero para servir as guardas municipais e Defesa Civil no apoio de 

ocorrência nos municípios signatários da parceria ou exclusivo para São Caetano 

do Sul; e a realização de estudos para implementação do programa Avançar 

Cidades - Saneamento e Resíduos Sólidos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4246/18 e 4247/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a abertura de 

uma unidade de especialidade odontológicas, no bairro São José; e a realização 

de estudos para modernização e manutenção da rede de esgotos de toda a cidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4249/18 a 4254/18. Getúlio de Carvalho 

Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização de estudos para 

implementação/instalação de um Hospital estadual de referência em São Caetano 

do Sul, no formato do que temos nos municípios de Santo André e Diadema; a 

abertura de uma unidade de especialidade odontológicas, no bairro Prosperidade; 

a realização de estudos para construção ou instalação de novas escolas no 

município atingindo todos níveis, inclusive utilizando de próprios municipais 
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desativados ou em desuso, como é o caso do Círculo Italiano de São Caetano do 

Sul e outros, visando o princípio da economicidade e eficiência no trato público; 

a realização de estudos para implementação do programa Avançar Cidades - 

Saneamento e Resíduos Sólidos; providenciar que todos os posts e as imagens 

oficiais publicadas nas redes sociais e sites oficiais (Facebook, Instagram, Twiter, 

site e outros) pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul, tenham a legenda 

com descrição da imagem que possibilite "cego enxergar" para que os deficientes 

visuais possam ter acesso ao conteúdo destas imagens; e estudos com vistas a 

ampliar o número de "motolâncias", no município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4256/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de aparelhos para a prática de crossfit em 

todas as praças, parques e clubes do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4259/18 e 4260/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

imediações da EE Laura Lopes, na rua Coral nº 155, bairro Prosperidade; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EE 

Maria Trujilo Torloni, na estrada das Lágrimas nº 579, bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4263/18 e 4264/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda de raiz de uma árvore localizada 

na rua Humberto Fernandes Fortes, 310, bairro São José; e realizar detecção e 

reparo de um vazamento de água na rua Joana Angélica, 151, bairro Barcelona. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4270/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da EE profa. Yolanda Ascêncio, na avenida 

Tijucussú nº 800, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4294/18 a 4383/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que envie 

uma equipe de campo para executar a remoção do container de lixo da via de 

passeio da alameda Conde de Porto Alegre, 842, com a rua Tibagi, 215, bairro 

Santa Maria; a inclusão de modalidades paraolímpicas no programa PEC; a 

instalação de aparelhos para realização de exercícios de fortalecimento muscular 

destinados aos idosos e deficientes físicos, com as devidas adaptações em todas 

as praças, parques e clubes do município de São Caetano do Sul; para que envie 

uma equipe de campo para executar a reforma e readequação da via de passeio da 

alameda Conde de Porto Alegre, Fundação Municipal Anne Sullivan, bairro Santa 

Maria; a implementação do "Programa Bike Compartilhada" no município de São 

Caetano do Sul, em parceira público-privada, seguindo o modelo da cidade de São 

Paulo; a realização de estudos para instalação de um coorking para jovens em 
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inicio de carreira para que possam desenvolver seu trabalho sem grande oneração 

no inicio de sua carreira; realizar laboriosos estudos a fim ampliar as vagas 

oferecidas para cirurgia bariátrica e cirurgia de córnea; a aquisição de drones para 

monitoramento e auxílio da GCM na segurança, SEMOB para monitoramento do 

trânsito e para as demais secretarias para monitoramento de residências com foco 

de dengue e outras, enchentes e outros auxílios; realizar estudo para implementar 

as disciplinas de educação moral e cívica, religião na rede de ensino municipal e 

habitualidade semanal na execução do Hino Nacional brasileiro, Hida da 

Bandeira, Hino do Estado de São Paulo e Hino de São Caetano do Sul; realizar 

laboriosos estudos a fim ampliar, reformular e reestruturar o Ensino Médio 

Integral Municipal; realizar estudos para implementar uma feira de produtos 

orgânicos na cidade; a aquisição de um game truck, para realização itinerante de 

e-Games em todos os bairros e escolas do município; realizar laboriosos estudos 

a fim de garantir aos munícipes alunos egressos de nosso Ensino Fundamental 

tenham suas vagas garantidas no Ensino Médio Fundamental; a informatização 

do almoxarifado central do município; a contratação de instrutores capacitados 

para dar aula de skate e monitorar as atividades da pista da cidade; a reforma e 

manutenção dos brinquedos e equipamentos localizados na avenida Presidente 

Kennedy, na praça do chafariz e todos os demais brinquedos espalhados por 

parques e praças da cidade; realizar estudos para ampliação do programa de 

moradia popular aos necessitados; que se realize laboriosos estudos juntamente 

com a cidade e o governo de São Paulo para concretização de uma ponte que ligue 

São Caetano do Sul a São Paulo, passando por sobre a avenida Almirante 

Delamare; a implementação de aulas de natação em escolas públicas se 

aproveitando da estrutura dos clubes anexos ou da nossa escola municipal de 

natação ligada ao PEC; realizar estudos para a privatização do SAESA - Sistema 

de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental; realizar a reforma da EMEI Luiz José 

Giorgetti com a devida urgência para necessária reparação em toda a estrutura; a 

restauração das fotografias históricas instaladas na parte externa de acesso aos 

camarotes do estádio municipal Anacleto Campanella; a revitalização e reforma 

da pista de skate de São Caetano do Sul; a reforma do viaduto Independência; a 

realizar estudos para substituição dos atuais atendentes da Zona Azul por totens; 

a aquisição de trailer ou base móvel para a Guarda Civil Municipal - GCM; a 

transmissão ao vivo de todas as sessões da Câmara Municipal em todas as redes 

sociais ligadas ao Executivo, inclusive nas redes oficiais da Prefeitura Municipal; 

a realizar estudos a fim de implementar na merenda de nossas crianças alimentos 

frescos, de preferência orgânicos, sucos naturais, evitando alimentação regada a 

sal, farinha e açúcar; a instalação de base comunitária 24 horas da GCM no bairro 

Oswaldo Cruz; a disponibilizar documentos em braile em toda a Administração 

Municipal às pessoas com deficiência visual que solicitarem, bem como 
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disponibilizar tecnologia apropriada para que tenham acesso a todo material 

digital e eletrônico da Administração Municipal como um todo; a realizar a 

reforma de todas as calçadas de São Caetano do Sul adequando-as com rampa 

acessível e piso tátil de acordo com as normas federais de acessibilidade; a 

aquisição e implementação de um castramóvel; a realizar estudos para implantar 

mão única nas ruas Engenheiro Rebouças e Castro Alves para que se 

complementem na fluidez do trânsito local; a criação do Conselho da Juventude 

Cristã no município de São Caetano do Sul para atender todos os anseios da 

comunidade cristã jovem do município; a realização de estudos para implantação 

de captação de energia solar em todos os próprios públicos municipais; a 

obrigatoriedade de instalação de captação de energia solar, telhado verde, 

captação e reaproveitamento de água de chuva, iluminação em LED, coleta 

seletiva, entre outras medidas nos novos empreendimentos de São Caetano do Sul; 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade da 

utilização de compostagem nas escolas, comércios, condomínios e demais 

estabelecimentos e locais públicos e particulares para o bem-estar do planeta; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos que comercializam produtos como óleo vegetal, lixo eletrônico 

(computadores, televisores, monitores, impressoras, etc), pilhas, baterias e afins 

sejam obrigados a possuir em seus estabelecimentos pontos de descarte desses 

materiais e destiná-los, posteriormente, para local adequado; parcerias para 

aplicação de multa nos veículos que se utilizam, indevidamente, as vagas 

destinadas exclusivamente aos idosos e deficientes em estabelecimentos 

particulares, como por exemplo, shoppings centers, supermercados e outros; a 

abertura das escolas municipais aos finais de semana para realização de atividades 

esportivas e culturais realizadas por pais e filhos; a intensificar o controle de 

pragas no município, em especial, de escorpiões; ampliação do programa agente 

jovem; que o Clube Águias fique sob a égide da EME Alcina Dantas Feijão, 

saindo desta forma da égide da Secretaria de Esportes, como já realizado com 

algumas escolas da cidade, como Eda, Joana Mota e SEMEF, trazendo maior 

qualidade às escolas municipais; realizar palestras corriqueiras ou até mesmo 

incluir na grade regular de ensino matérias relacionadas a saúde, bem-estar e 

alimentação saudável na rede de ensino municipal; que o clube alvi celeste fique 

sob a égide da EMEI Olyntho Voltarelli, saindo desta forma da égide da Secretaria 

de Esportes, como já realizado com algumas escolas da cidade, como Eda, Joana 

Mota e SEMEF, trazendo maior qualidade às escolas municipais; a substituição 

dos aquecedores dos conjuntos aquáticos Leonardo Speratte e Carlos A. Biazzoto; 

ampliar o beneficio de transporte escolar, inclusive para realização de atividades 

extracurriculares como curso de línguas, oficinas e prática de esportes; a 

instalação de base comunitária 24 horas da GCM em todas as praças e clubes da 
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cidade de São Caetano do Sul; ampliação do programa de trabalho mais 

oportunidades para atendimento aos munícipes desempregados; a criação de um 

cadastro geral municipal, bem como a informatização de todos os serviços 

oferecidos pelo município; a instalação de tachões ou algo que o valha para 

impedir conversões proibidas e extremamente perigosas que alguns veículos 

realizam ao sair do posto situado em frente à praça Mauá, na avenida Guido 

Aliberti, bairro Mauá; a contratação de uma empresa especializada em 

treinamento para realizar o treinamento corriqueiro de todos os servidores 

municipais de todas as secretarias; que obriguem as farmácias e drogarias 

receberem e darem o correto destino aos medicamentos vencidos ou com o 

tratamento descontinuado; junto aos shoppings da cidade, para conceder 

gratuidade de estacionamento ao idoso e deficiente por um certo período de horas; 

proibição do uso de canudos confeccionados com material plástico no município 

de São Caetano do Sul; a implantação de slackline em todos os parques e praças 

da cidade; implementação de descartes de lixo eletrônico no município de São 

Caetano do Sul; realização de virada esportiva no município de São Caetano do 

Sul; realizar anualmente as olimpíadas cristãs no município de São Caetano do 

Sul para atender todos os atletas das comunidades cristãs do município; a criação 

da medalha do mérito esportivo; a criação de um mapa com pontos de lazer para 

pessoas com deficiência; implementar a gratuidade pra idosos e deficientes a fim 

de estacionar gratuitamente em qualquer vaga do estacionamento rotativo 

municipal por duas horas, devido a carência de vaga para idosos e deficientes no 

município; diminuir as vagas dos pontos de taxi da cidade; a substituição das 

frotas dos poderes executivos e legislativos por transporte por aplicativo através 

de contrato de parceria trazendo economia para o município; a realizar palestras 

constantes sobre o bom uso da água e a sua importância para o futuro do planeta, 

nas escolas municipais; a realizar palestras constantes sobre a prevenção ao 

bullyng e abuso sexual nas escolas municipais; a realizar fiscalização e eventual 

substituição de toda a sinalização vertical da cidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas por toda a extensão do bairro Santa Paula; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda a extensão do 

bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda 

a extensão do bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas por toda a extensão do bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas por toda a extensão do bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda a extensão do 

bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por 

toda a extensão do Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas por toda a extensão do bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas por toda a extensão do bairro Nova Gerty; 
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determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda a extensão do 

bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por 

toda a extensão do bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas por toda a extensão do bairro Olímpico; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda a extensão do bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda a 

extensão do bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas por toda a extensão do bairro Prosperidade; a instalação de base 

comunitária 24 horas da GCM no bairro Santa Maria; a instalação de base 

comunitária 24 horas da GCM no bairro Prosperidade; a reforma da calçada 

adequando-a com rampa acessível e piso tátil de acordo com as normas federais 

de acessibilidade da avenida Goiás, 600, praça dos estudantes, bairro Santo 

Antônio; a instalação de base comunitária 24 horas da GCM no bairro Nova 

Gerty; a instalação de base comunitária 24 horas da GCM no bairro Fundação; a 

instalação de base comunitária 24 horas da GCM no Centro; a instalação de base 

comunitária 24 horas da GCM no bairro Boa Vista na praça localizada de frente 

ao condomínio Pateo Catalunya; e a instalação de base comunitária 24 horas da 

GCM no bairro Barcelona, em frente à escola 28 de Julho, aproveitando a cabine 

ali existente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4386/18 a 4402/18. Getúlio 

de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de um cadastro geral da saúde 

municipal, bem como a informatização de todos os serviços oferecidos pelo 

município na área de saúde; a implementação de exame toxicológico para ingresso 

nas carreiras do Poder Executivo e legislativo seja por meio de concurso ou por 

meio de nomeação; implementar farmácia 24 horas, 7 dias por semana, nos 

hospitais municipais de São Caetano do Sul que funcionam 24 horas; a realização 

das próximas festas italianas dentro do Complexo Matarazzo; a intensificar 

providências junto ao governo do estado para a implantação das linhas do metrô 

e Veículo Leve obre Trilhos - VLT, ou Ônibus de Trânsito Rápido - BRT, em São 

Caetano do Sul ligando, consequentemente, as cidades do ABC; a implementação 

de Ambulatório Médico de Especialidades - AME MAIS, no município de São 

Caetano do Sul; a ampliação do atendimento do Hospital São Caetano, tornando-

o um Hospital de retaguarda ao idoso, novo centro oncológico, oftalmologia, 

odontologia ou bucomaxilo, entre outras especialidades; ampliar o programa 

médico em casa; ampliar o número de veículos leves de salvamento, no 

município; implementar no município de São Caetano do Sul atendimento 

prioritário nos órgãos públicos e privados para pessoas em estado de 

vulnerabilidade pelo tratamento de câncer e demais enfermidades de natureza 

grave; que os valores recolhidos no decreto nº 11.126, de 12 de abril de 2017, 

sejam investidos exclusivamente na manutenção dos teatros municipais de São 
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Caetano do Sul; a destinação de 2% da receita do ISS dos códigos de serviços: 

teatro, cinemas, circos, auditório, shows - teatro e arte, exposições, recitais e 

congêneres, festivais e produções artísticas em geral para o fundo municipal de 

cultura; a implantação de estacionamento público 45º, para melhor atender às 

dependências do teatro Paulo Machado de Carvalho e Centro Poliesportivo 

Marlene José Bento, na rua Tibagi, bairro Santa Maria; implementar no município 

de São Caetano do Sul a Secretaria Municipal do Meio Ambiente; o 

recadastramento da saúde e dos CID CARDs emitidos para maior controle e 

qualidade no atendimento ao munícipe; a reforma e revitalização do Hospital de 

emergência Albert Sabin; e a implementação de câmera e GPS em todos os 

veículos da frota municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4404/18 a 

4410/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implementação de uma 

unidade de pronto atendimento - UPA no Pronto Socorro Municipal Albert Sabin; 

que realize a substituição da iluminação atual para iluminação em LED da rua 

Boa Vista, bairro Boa Vista; a substituição da iluminação atual para iluminação 

em LED da rua Frederico José Furlanetto, bairro Boa Vista; que realize a 

substituição da iluminação atual para iluminação em LED da rua Theobaldo de 

Nigris, bairro Boa Vista; que realize a substituição da iluminação atual para 

iluminação em LED da rua Santo André, bairro Boa Vista; que realize a 

substituição da iluminação atual para iluminação em LED da rua Sebastião Diogo, 

bairro Boa Vista; e que realize a substituição da iluminação atual para iluminação 

em LED da rua Michel Glebochi, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4411/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando implantar a creche noturna para mães carentes que 

desejam voltar a estudar no período noturno. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4412/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que sejam realizados serviços de nivelamento do solo com as tampas 

e grelhas de poços de visita e bueiros, após a pavimentação asfáltica ou por 

ocasião dos serviços executados nas vias, aqui da nossa cidade de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4414/18 a 4437/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o imediato reparo em um grande "ralo" para águas 

pluviais que atravessa toda a rua do Ouro, no bairro Prosperidade; a alteração da 

redação do artigo 3º, do Decreto nº 11.126 de 12 de abril de 2017, que "Homologa 

a tabela de preços para utilização por terceiros dos teatros municipais 'Paulo 

Machado de Carvalho' e 'Santos Dumont' e dá outras providências."; a 

informatização de todos os órgãos de saúde do município para sua devida 

interligação; a substituição da iluminação atual para iluminação em LED da rua 

Felippo Roveri Camarão, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas por toda a extensão da rua Michel Glebochi, rua 

Sebastião Diogo, rua Theobaldo de Nigris, rua Frederico José Furlanetto, rua 

Santo André e rua Boa Vista, bairro Boa Vista; a substituição da iluminação atual 

para iluminação em LED nas seguintes vias: rua Michel Glebochi, rua Sebastião 

Diogo, rua Theobaldo de Nigris, rua Frederico José Furlanetto, rua Boa Vista e 

rua Santo André; estudos para realização de um programa basquete 3x3 escolar, 

bem como inclusão desta modalidade na grade do Programa Esportivo 

Comunitário; estimular e promover meios para que o artista da cidade possa 

trabalhar no município; a realização de estudos para que o município seja 

signatário de programas ambientais como Cidade Sustentável, Município Verde 

Azul, Mata Atlântica, Ruas e Rios, entre outros; a realização de estudos para 

providências a fim de proceder a revitalização do prédio do Cine Vitória e todo 

seu entorno; a realização de estudos para implementação de um estúdio municipal 

de música; a realização de estudos para cidade sem fios, ou seja, que toda a fiação 

que hoje passam por postes seja realizado por debaixo da terra; dar o nome a um 

novo próprio municipal de Lavinho de Carvalho, em especial, CISE Fundação, 

UBS, escolas ou até mesmo a creche pública para idosos; a implantação de luzes 

de LED Wi-Fi em todos os próprios públicos municipais; que os caminhões de 

coleta de lixo não circulem em horário de pico pela cidade, em especial horários 

de entrada e saída de escolas; a instalação de lombofaixa defronte à Igreja Por 

Amor na rua Eldorado, 467, bairro Prosperidade; o acesso do idoso ao coletivo 

seja realizado pela porta traseira, a fim de proporcionar maior número de assentos 

para que o idoso possa se acomodar ou então que acesse pela frente, mas tenha 

acesso livre a roleta para que possa procurar acento na parte de traz; a implantação 

de radar semafórico em todos os semáforos do entorno da praça do chafariz na 

avenida Presidente Kennedy; a revitalização e reforma de todas as escolas 

municipais de ensino fundamental; a revitalização e reforma de todas as escolas 

municipais de ensino infantil e berçários; a revitalização e reforma de todas as 

escolas municipais de ensino médio; a realização de estudos para realização de 

atividades, oficinas e aulas para portadores de síndrome de down, inclusive que 

essas modalidades façam parte da programação do pec, bem como implementar 

programas de inserção ao mercado de trabalho; a implantação, no município de 

São Caetano do Sul, da terapia alternativa utilizando cães em todas unidades de 

saúde do município, em especial nos hospitais infantis; e a realização de estudos 

para implementar e estimular a prática de WCMX (skate de cadeira de rodas), 

futebol de amputados ou com paralisia cerebral, entre outros esportes 

paraolímpicos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4442/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para 

realizar melhorias na sinalização de trânsito nos cruzamentos da ruas Boa Vista 

com Prestes Maia e João Molinari, todas no bairro Boa Vista. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processo nº. 4443/18. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a reinstalação do semáforo de pedestre no 

cruzamento das ruas Oswaldo Cruz e Castro Alves, no bairro oswaldo cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4444/18 a 4449/18. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: consertar a sarjeta localizada em frente à residência 

localizada na rua Antônio Dafre, nº 25, bairro Barcelona; que notifique o 

restaurante madero container, localizado na rua Nazaret, nº 323, bairro Barcelona, 

para que não colocar as caçambas de lixo no passeio público; a retirada de dois 

vasos e fazer o plantio de duas árvores de pequeno porte na avenida Paraíso, n.º 

113, bairro Olímpico; a ligação da câmera de monitoramento público instalada na 

rua Manoel Augusto Ferreirinha, nº 439, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertino e 

noturno, nas proximidades do nº 439 da rua Manoel Augusto Ferreirinha e 

imediações, bairro Nova Gerty; e a instalação de uma vaga de carga e descarga, 

em frente ao n.º 12 da rua Mato Grosso, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4451/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando para instituir o programa de educação midiática 

nas escolas públicas municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4457/18 

a 4468/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que sejam realizados 

estudos com a finalidade de instalar redutor de velocidade (lombada) na rua 28 de 

Julho com rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; para com brevidade, seja 

estudada a instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha ou outra cor de 

destaque para travessia de pedestres na rua Amazonas com a rua Niterói, Centro; 

a realizar estudos para criação de uma companhia de dança municipal; a realizar 

estudos para elaboração de cid cards para moradores de rua em situação de 

vulnerabilidade, em especial para tratamento psicológico no CAPS; a realizar 

estudos para transformação do Clube Tamoyo em uma grande arena para shows 

e entretenimento da cidade; a realizar estudos para ampliação das vagas de moto 

nos grandes centros comerciais e shoppings centers da cidade, identificadas pela 

cor amarela; a realizar estudos para implantação de um abrigo temporário para 

moradores de rua em situação de vulnerabilidade, oferecendo tratamento de saúde 

e psicossocial; a realização de estudos para eliminação da utilização de semáforos 

amarelos piscantes no período da madrugada; para que realizem o recapeamento 

asfáltico no trecho que compreende o município de São Caetano do Sul na avenida 

Guido Aliberti; para que realizem o recapeamento asfáltico no trecho que 

compreende o município de São Caetano do Sul na avenidas dos Estados, trecho 

municipal , São Caetano do Sul - SP; para que envie uma equipe de campo para 

realizar estudos para a liberação da convergência do sentido a esquerda, da rua 
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João Pessoa, com rua José Paoloni, Centro; e a realização de estudos para 

implantação de placas alertando sobre a correta utilização de focinheira para 

animais considerados perigosos nos parques e calçadões da cidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4473/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda a extensão das ruas Pinheiro Machado, Nossa Senhora 

de Fátima, Oswaldo Cruz e adjacentes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4479/18 a 4483/18. Getúlio de Carvalho Filho. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

estudos para implementação do processo eletrônico e digital com o fim de 

extinguir ou reduzir de forma significativa a utilização de papéis em qualquer tipo 

de procedimento que seja realizado pelo Poder Executivo e Legislativo 

Municipal; a realização de estudos para disponibilidade de subvenção para ONG 

Mãos que Abençoam, pois se trata de uma entidade da cidade que realiza diversos 

trabalhos sociais entre eles o acolhimento de pessoas moradoras de rua em 

situação de vulnerabilidade; para que envie uma equipe de campo para executar 

serviços de reorganização de toda rede elétrica da rua Felippo Roveri Camarão, 

bairro Prosperidade; estudos para implantação de projetos de prevenção ao uso de 

drogas nas escolas, nas ruas, nos parques e modalidades esportivas, fazendo 

parceria com grupos atuantes de prevenção de drogas da cidade; e para que envie 

uma equipe de campo para realizar estudos para mudança de sentido da rua Panati, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4484/18 a 4498/18. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a realização de manutenção e 

revitalização dos pontos de ônibus instalados no bairro São José; a realização de 

reparos e manutenção das calçadas, do bairro São José, em especial na rua 

Washington Luis; a realização de manutenção e revitalização dos pontos de 

ônibus instalados no bairro Barcelona; a realização de manutenção e revitalização 

dos pontos de ônibus instalados no Centro; a realização de manutenção e 

revitalização dos pontos de ônibus instalados no bairro Cerâmica; a realização de 

manutenção e revitalização dos pontos de ônibus instalados no bairro Fundação; 

a realização de manutenção e revitalização dos pontos de ônibus instalados no 

bairro Jardim São Caetano; a realização de manutenção e revitalização dos pontos 

de ônibus instalados no bairro Mauá; a realização de manutenção e revitalização 

dos pontos de ônibus instalados no bairro Nova Gerty; a realização de manutenção 

e revitalização dos pontos de ônibus instalados no bairro Olímpico; a realização 

de manutenção e revitalização dos pontos de ônibus instalados no bairro Oswaldo 

Cruz; a realização de manutenção e revitalização dos pontos de ônibus instalados 

no bairro Prosperidade; a realização de manutenção e revitalização dos pontos de 

ônibus instalados no bairro Santa Maria; a realização de manutenção e 
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revitalização dos pontos de ônibus instalados no bairro Santa Paula; e a realização 

de manutenção e revitalização dos pontos de ônibus instalados no bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4499/18. Getúlio de Carvalho 

Filho. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a ampliação do banco 

de leite em São Caetano do Sul e implementação nas unidades de saúde que não 

possuem o banco. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4500/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando dispor 

sobre a criação do aplicativo "scs limpa", um aplicativo com informações sobre 

os serviços de limpeza urbana dá outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4501/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando dispor sobre a criação do aplicativo "SCS Limpa", um 

aplicativo com informações sobre os serviços de limpeza urbana dá outras 

providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4506/18 a 4510/18. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas e constantes, na praça das Andorinhas localizada no bairro Santa Maria; 

levar ao conhecimento dos munícipes e dos alunos da Rede Municipal de Ensino, 

quem foi o patrono de sua escola e o que fez pelo nosso município, formando 

assim um resgate histórico municipal; a revitalização geral nas dependências do 

Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, nº 320, bairro São José; 

manutenção geral na EMEI Irineu da Silva; e a possibilidade de realizar a pintura 

de faixa de solo com os dizeres "embarque e desembarque" na rua Flórida, nº 553, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4046/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM - 

Sede, visando executar reparos em todo calçamento externo da estação de São 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4047/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

CPTM - Sede, visando executar a readequação da estação de São Caetano do Sul 

para proporcionar acessibilidade para cadeirantes. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4126/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM - Sede, visando 

reparos concernentes a um buraco nas dependências da estação ferroviária de São 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4159/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

CPTM -sede-, visando a instalação de bicicletário junto ao terminal ferroviário de 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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4202/18. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Cerâmica. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4203/18. Francisco de 

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

visando rondas ostensivas em todo o bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4204/18. Francisco de Macedo Bento. 

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

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

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

“Aprovado”. Processo nº. 4245/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A., visando a 

retirada da caixa de linhas telefônicas axw que encontra-se desativada. rua Niterói, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4248/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, visando a ampliação do efetivo, bem como, da 

quantidade de viaturas da Polícia Militar. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4255/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a 

implantação de uma base do Grupamento Aéreo Águia em São Caetano do Sul, 

para atender o município e toda a região do ABCDM. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4261/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa autopass s/a, visando a reabertura do 

quiosque cartão bom São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4275/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando 

estudos em conjunto com a cidade e o Governo de São Paulo para concretização 

de uma ponte que ligue São Caetano do Sul a São Paulo, passando por cima da 

avenida Almirante Delamare. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4276/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar - ROTA, visando 

medidas extremas para combater e prevenir as atrocidades criminosas cometidas 

na avenida Almirante Delamare, em ambos sentidos, e também nas demais 

fronteiras de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 4277/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública - visando medidas extremas 

para combater e prevenir as atrocidades criminosas cometidas na avenida 

Almirante Delamare, em ambos sentidos, e também nas demais fronteiras de São 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4278/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Governador do Estado de São Paulo, visando medidas extremas para combater e 

prevenir as atrocidades criminosas cometidas na avenida Almirante Delamare, em 

ambos sentidos, e também nas demais fronteiras de São Caetano do Sul. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4279/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

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

ostensivas por toda a extensão do bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4280/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

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

ostensivas por toda a extensão do Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4281/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

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

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

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

Processo nº. 4282/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a extensão 

do bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 4283/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a extensão do bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4284/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a extensão do bairro Santo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4285/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a extensão do bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4286/18. Getúlio de 
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Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas por toda a extensão do bairro Jardim São Caetano. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4287/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas por toda a extensão do bairro Cerâmica. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4288/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

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

ostensivas por toda a extensão do bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4289/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

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

ostensivas por toda a extensão do bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4290/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

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

ostensivas por toda a extensão do bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4291/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

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

toda a extensão do bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4292/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

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

toda a extensão do bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4293/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

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

toda a extensão do bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4438/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a extensão 

das vias: rua Michel Glebochi, rua Sebastião Diogo, rua Theobaldo de Nigris, rua 

Frederico José Furlanetto, rua Santo André e rua Boa Vista, bairro Boa Vista. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4439/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações pelos 15 anos do Projeto Índice de Poluentes Hídricos, Projeto 

IPH. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4441/18. 

Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando que todos os acentos dos coletivos sejam 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4450/18. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e 

noturno, nas proximidades do nº 439 da rua Manoel Augusto Ferreirinha e 

imediações, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4452/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Fundação PROCON - Unidade São Caetano do Sul 

- visando que Oriente as operadoras de TV a cabo, provedores de internet e 

similares de serviços de natureza continuada, a não procederem a cobrança do 

consumidor na ocorrência de falha total ou parcial na prestação do serviço. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4455/18. Getúlio de 

Carvalho Filho. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à Academia Ono/Atos, por proporcionar o projeto social 

denominado Projeto Gaditas, o qual oferece aulas de Jiu-jitsu para crianças 

carentes de toda a região. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 4456/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos da escola municipal 

Vicente Bastos, pela conquista da vaga para o próximo campeonato da Liga 

Escolar Brasileira de LOL (League of Legends). Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4469/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

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

trabalhos realizados pela ONG Mãos que Abençoam no município. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4470/18. Maurício Fernandes da 

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

Congratulações pela brilhante iniciativa da caminhada do projeto intitulado 

"Quebrando o Silêncio", realizada no último dia 15 de agosto com os jovens do 

"Clube dos Desbravadores", as crianças do "Clube Aventureiros", e também 

homens e mulheres membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4472/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas 
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ostensivas em toda a extensão das ruas Pinheiro Machado, Nossa Senhora de 

Fátima, Oswaldo Cruz e adjacentes. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4504/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Senhora Ana Paula Demambro, 

Presidente da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, ao Maestro da Big Band 

Salada Mista, Senhor Ogair Junior e ao Maestro da Orquestra Sinfônica Jovem, 

Senhor Jeraldo Olivieri, pelo talento demonstrado nas mais valiosas 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4505/18. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas na praça das Andorinhas, bairro Santa Maria. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4258/18. Jander Cavalcanti 

de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Sistema de Água, Esgoto e 

Saneamento Ambiental - SAESA, visando informação sobre a atual situação das 

vias públicas referente ao nivelamento do solo com as tampas e grelhas de poços 

de visita e bueiros, após a pavimentação asfáltica ou por ocasião dos serviços por 

ela executados nas vias. Colocado em discussão, fazem uso da palavra os 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior. Ninguém 

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

“Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 

Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. Processo nº. 4262/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Nair Jorgetto. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4403/18. Getúlio de Carvalho Filho. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Rogério Araújo Cordeiro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Em razão 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. Fazem uso da palavra 

os Nobres Edis: César Rogério Oliva, Getúlio de Carvalho Filho, Magali 

Aparecida Selva Pinto e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais desejando 

fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase 

da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - 

Processo nº 4884/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Sueli Aparecida 
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Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 

‘Semana do Uso Racional de Medicamentos’ e dá outras providências”. 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, fazem uso da palavra os vereadores 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Getúlio de Carvalho Filho. Item II - Processo 

nº 6355/17. Marcel Franco Munhoz. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 5.291, de 4 de maio de 

2015, que ‘Institui o incentivo à vizinhança solidária no âmbito do 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item III 

- Processo nº 6701/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 2ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei 

nº 4.359, de 21 de fevereiro de 2006, que ‘Institui a “Campanha de Prevenção ao 

Mal de Alzheimer”, 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item IV - Processo nº 5468/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Acrescenta parágrafo único e incisos ao artigo 1º da Lei nº 4.900, de 23 de junho 

de 2010, que instituiu a ‘Campanha Permanente de Combate ao Alcoolismo 

Juvenil’, na rede pública de ensino da cidade de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 1º Turno”. Item V - Processo nº 5901/17. 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 

‘Dia do Empreendedorismo Feminino e da Valorização do Trabalho da Mulher’ 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VI - Processo nº 6980/17. 

César Rogério Oliva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 
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“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”. Colocado em discussão, o 

autor, Vereador César Rogério Oliva pede o arquivamento do Projeto de Lei. 

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

votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item VII - Processo nº 3587/18. Getúlio de Carvalho Filho. 

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

título de ‘Cidadão Emérito’ ao atleta Mário Figueira Fernandes, pelos relevantes 

serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

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

Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto 

Legislativo que concede título, a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois 

terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente 

também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os Vereadores que 

forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários 

deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal dos 

Vereadores. Encerrada a votação, com 18 (dezoito) votos “SIM”, e 01 (um) 

ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Item VIII - Processo nº 4041/18. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Resolução que “Concede licença ao Vereador Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, 

para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 29 (vinte e nove) dias, no 

período de 17 de setembro a 15 de outubro de 2018 e dá outras providências”. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente solicita 

que seja feita a convocação do respectivo suplente. Esgotados os motivos que 

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

quarenta e quatro 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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