ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS CINCO DIAS DO
MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS
MIL E DEZENOVE.

Às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, com a presença dos
Vereadores registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador
Eclerson Pio Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas
da 37ª Sessão Ordinária e da 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª e 27ª Sessão Extraordinária,
todas referentes a 2ª Sessão Legislativa desta Legislatura, são “Aprovadas”.
A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Olyntho Sequalini
Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente.
Processo nº. 2272/18. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos
Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal do Exercício de 2.018. “À
Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1554/18. Diretoria de
Orçamento e Finanças. Ofício do Sr. Diretor de Orçamento e Finanças,
encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial
desta edilidade, bem como, o Balancete das Despesas Simplificado com o
Detalhamento das Fichas por sub elemento da Despesa, e a Demonstração das
Variações Patrimoniais relativos aos meses de novembro e dezembro de 2018.
“À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1071/05.
Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Reitor da USCS,
encaminhando cópia do Acordo de Cooperação na área educacional, entre
aquela autarquia e o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André - SEMASA, bem como, cópia do Termo de Convênio entre aquela
autarquia e o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, outrossim, cópia
do termo de Cooperação Técnica, entre aquela autarquia e a Fundação Padre
Anchieta. “Ciente”. Processo nº. 0584/92. Prefeitura Municipal. Ofício do
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do decreto nº 11.364, de
10/12/18. “Ciente”. Processo nº. 5890/17. Prefeitura Municipal. Ofício do
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do decreto nº 11.362, de
04/12/18. “Ciente”. Processo nº. 7228/17. Prefeitura Municipal. Ofício do
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do decreto nº 11.367, de
11/12/18. “Ciente”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura Municipal. Ofícios do
Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.361, de
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03/12/18; 11.363, de 07/12/18; 11.366, de 10/12/18; 11.368, de 13/12/18;
11.369, de 13/12/18; 11.374, de 18/12/18; 11.376, de 20/12/18; 11.377, de
20/12/18; 11.378, de 27/12/18, 11.379, de 27/12/18. “Ciente”. Processo nº.
3071/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.381, de 07/01/19. “Ciente”. Processo
nº. 5150/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.375, de 19/12/18. “Ciente”. Processo
nº. 7308/18. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.365, de 10/12/18. “Ciente”. Processo
nº. 0014/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.370, de 14/12/18. “Ciente”. Processo
nº. 0015/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.371, de 14/12/18. “Ciente”. Processo
nº. 0016/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.372, de 14/12/18. “Ciente”. Processo
nº. 0017/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.373, de 18/12/18. “Ciente”. Processo
nº. 0178/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.382, de 10/01/19. “Ciente”. Processo
nº. 0179/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.383, de 11/01/19. “Ciente”. Processo
nº. 0180/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.384, de 11/01/19. “Ciente”. Processo
nº. 0297/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.387, de 23/01/19. “Ciente”. Processo
nº. 0298/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do decreto nº 11.386, de 23/01/19. “Ciente”. Processo
nº. 7292/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “institui, no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul,
o 'Dia da Solidariedade Alimentar', e dá outras providências. “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7293/18.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “dispõe sobre a afixação
de registro de identificação do grupo sanguíneo e fator RH nos uniformes de
alunos das escolas das redes municipal e privada de ensino, 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. 7327/18.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana
de Controle, Combate e Luta Contra os Diversos Vícios' e dá outras
providências. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
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Orçamento”. Processo nº. 7328/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Projeto de Lei que “Institui a prática de decorações festivas com materiais
recicláveis, 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. 7329/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade de afixação de material de
divulgação sobre o tratamento gratuito para dependentes de tabaco pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) nos estabelecimentos que comercializem
produtos fumígenos e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7340/18. César Rogério
Oliva. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos
do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Fusca' e dá outras
providências. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0040/19. Francisco de Macedo Bento. Projeto de
Lei que “Dispõe sobre o embarque e desembarque de pessoas idosas, acima
de 60 anos, pela porta traseira dos veículos de transporte coletivo urbano do
município e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça e Redação e
de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0046/19. Edison Roberto Parra.
Projeto de Lei que “Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº
4.863, de março de 2010, que 'Institui a Campanha Permanente do Lixo
Consciente na Cidade de São Caetano do Sul' e dá outras providências. “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 0053/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que “Institui o
'Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário, o SAMUVET', 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. 0078/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que
“institui a 'Semana de Conscientização sobre a Importância da Preservação
dos Bens e Serviços Públicos', no município de São Caetano do Sul e dá outras
providências. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0079/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº
4.282, de 22 de março de 2005, que institui no Calendário Oficial do
Município o 'Dia da Imigração Italiana', a ser comemorado anualmente no dia
2 (dois) de junho, e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0158/19. 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 Incentivo a
Prática do Ciclismo’ e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0160/19. Marcos Sergio
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Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “Proíbe o atendimento aos idosos,
gestantes e pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida no segundo piso
das agências bancárias ativadas no município de São Caetano do Sul e dá
outras providências. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0173/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que
“Acrescenta parágrafos e alíneas ao artigo 3º da Lei 5.000, de 18 de maio de
2011, que dispõe sobre o novo Estatuto da Guarda Civil Municipal de São
Caetano do Sul e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0182/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que “institui a 'Semana Municipal de
Prevenção e Controle do Diabetes, Colesterol e Hipertensão' no município de
São Caetano do Sul e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0204/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Proíbe o exercício de cargo, emprego
ou função pública por pessoa condenada com trânsito em julgado, por
violência doméstica e familiar contra a mulher, 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. 0224/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas
e Eventos do Município de São Caetano do Sul a 'Semana de Incentivo à
Adoção' e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e
de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0225/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre os procedimentos adotados, pelas
instituições bancárias, para fins de comprovação de vida da pessoa idosa 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. 0230/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Altera a redação do
parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 5.021, de 25 de agosto de 2011, e dá outras
providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0283/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Projeto de Lei que "Declara como Patrimônio Cultural a 'Folia de Reis',
realizada anualmente no município de São Caetano do Sul e dá outras
providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0289/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul,
a 'Patrulha Maria da Penha' e dá outras providências". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0290/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos de São Caetano do Sul, a 'Semana de
Conscientização Não Jogue Vidro no Lixo' e dá outras providências". “Às
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 0291/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "institui a
obrigatoriedade de instalação de sinalização de obstáculo em portas de vidro
translúcido e transparente, vitrines, espelhos e similares, nos locais que
especifica, 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. 0294/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei
que "dispõe sobre a exigência de comprovação, pelas empresas que
contratarem com o poder público, de respeito à equidade salarial entre homens
e mulheres, 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. 0295/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei
que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São
Caetano do Sul, a ‘Semana de Noções Básicas sobre a Lei Maria da Penha Lei Federal nº 11.340/2006', no âmbito da Rede Municipal de Ensino de São
Caetano do Sul e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0301/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, a 'Horta Urbana Educativa' 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. 0341/19. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade da venda de produtos que atendam as necessidades de pessoas
portadoras de doenças crônicas como diabetes, doença celíaca e intolerância
à lactose nas cantinas escolares do município de São Caetano do Sul e dá
outras providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 0366/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que
"Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 5.154 01, de 01 novembro
de 2013, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de os edifícios residenciais e
comerciais no âmbito do município de São Caetano do Sul, terem cadeira de
rodas destinada a pessoas com deficiência e dá outras providências". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 0414/19. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui a Bíblia
Sagrada como Patrimônio Municipal de São Caetano do Sul, Cultural e
Imaterial do Brasil e da humanidade e dá outras providências". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 0369/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Decreto Legislativo que “
concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor José Miranda Filho,
pelos relevantes serviços prestados ao município. “Às Comissões de Justiça
e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0293/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Moção de Repúdio à fala do Senhor Carlos da Costa,
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Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do
Ministério da Economia, que disse “Se precisar fechar, fecha” referindo-se a
GM no Brasil, dito em um encontro reservado com o alto escalão da
montadora para tratar do assunto sobre uma possível saída da gm do país, caso
não rentabilize suas fábricas. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo
nº. 0417/19. Eclerson Pio Mielo. Moção de Repúdio ao corte de verbas no
“Sistema S”, que reúne as entidades SENAI, SESI, SENAC, SEBRAE e
outras organizações congêneres, anunciado pelo Ministro da Economia, Paulo
Guedes. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 7255/18. Daniel
Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que
realize um plano de ação de patrulhamento preventivo, bem como ações de
investigação, em conjunto com as polícias Civil e Militar, concomitante à
operação “Natal Seguro”, no perímetro do Espaço Cerâmica, bairro Cerâmica,
Park Shopping São Caetano, rua São Jorge, alameda Terracota, avenida Guido
Aliberti, avenida Fernando Simonsen, alameda Caulim, alameda Faiança,
alameda Porcelana, alameda das Mirindibas, alameda dos Ipês, alameda dos
Jacarandás, alameda dos Manacás, alameda dos Resedás e avenida Nelson
Braido. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7256/18 a 7260/18. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda das
árvores localizadas no entorno do Cemitério da Saudade, na rua Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, 880, bairro Cerâmica; a reforma das calçadas da
rua Juruá, bairro Mauá; a poda de raiz da árvore localizada na rua Capivari,
391, bairro Nova Gerty; a poda da raiz das árvores localizadas na rua Carmine
Perella, bairro Mauá; e a reforma das calçadas da rua José do Patrocínio,
Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7261/18 a 7291/18. Daniel
Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: que disponibilize ao munícipe que
necessitar, apicultor para retirar colmeia de abelha, marimbondo, dentre
outros; para que, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde,
disponibilize atendimento psicológico nas escolas; que se estenda a operação
“Natal Seguro” à região de comércio existente no bairro Santa Maria; que se
estenda a operação “Natal Seguro” à região de comércio existente no bairro
Santo Antônio; que se estenda a operação “Natal Seguro” à região de
comércio existente no bairro Prosperidade; que se estenda a operação “Natal
Seguro” à região de comércio existente no bairro Fundação; que se estenda a
operação “Natal Seguro” à região de comércio existente no bairro Olímpico;
que se estenda a operação “Natal Seguro” à região de comércio existente no
bairro Mauá; que se estenda a operação “Natal Seguro” à região de comércio
existente no bairro Cerâmica; que se estenda a operação “Natal Seguro” à
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região de comércio existente no bairro Oswaldo Cruz; que se estenda a
operação “Natal Seguro” à região de comércio existente no bairro São José;
para que providencie a retirada do caminhão que encontra-se parado a mais
de um mês na rua Henrica Grigoletto Rizzo, em frente ao números 769,
trazendo riscos a segurança do “Lar Nossa Senhora das Mercedes”; para que
providencie o conserto da calçada da rua Rio Grande do Sul com a rua Rafael
Correia Sampaio, conforme fotos anexas; para que com a inauguração do
pronto socorro “Albert Sabin” a Prefeitura estabeleça um convênio com o
Governo Federal para que o Hospital São Caetano passe a funcionar como
uma UPA; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - SEDEF, torne acessível
para pessoas com deficiência o teatro Santos Dumont, bem como o entorno
do mesmo; para que providencie a reforma ou substituição dos bancos que se
encontram instalados no canteiro central da avenida Presidente Kennedy; para
que os guardas municipais que ficam com a viatura estacionada em praças,
não fiquem somente dentro do carro, mas que circulem a pé; para que substitua
as lâmpadas normais, por lâmpadas de LED, das ruas do bairro Santa Maria;
para que substitua as lâmpadas normais por lâmpadas de LED das ruas do
bairro Barcelona; para que substitua as lâmpadas normais por lâmpadas de
LED das ruas do Centro; para que substitua as lâmpadas normais por lâmpadas
de LED das ruas do bairro Santo Antônio; para que substitua as lâmpadas
normais por lâmpadas de LED das ruas do bairro Prosperidade; para que
substitua as lâmpadas normais por lâmpadas de LED das ruas do bairro
Fundação; para que substitua as lâmpadas normais por lâmpadas de LED das
ruas do bairro Santa Paula; para que substitua as lâmpadas normais por
lâmpadas de LED das ruas do bairro Olímpico; para que substitua as lâmpadas
normais por lâmpadas de LED das ruas do bairro Nova Gerty; para que
substitua as lâmpadas normais por lâmpadas de LED das ruas do bairro
Cerâmica; para que substitua as lâmpadas normais por lâmpadas de LED das
ruas do bairro Oswaldo Cruz; para que substitua as lâmpadas normais por
lâmpadas de LED das ruas do bairro Boa Vista; para que substitua as lâmpadas
normais por lâmpadas de LED das ruas do bairro Jardim São Caetano; e para
que substitua as lâmpadas normais por lâmpadas de LED das ruas do bairro
São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7294/18. César Rogério Oliva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico
da rua Solimões, entre a alameda São Caetano e a alameda Conde de Porto
Alegre. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7295/18 a 7298/18. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma
da guia na rua Espírito Santo, 318, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda
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Civil Municipal, rondas intensivas na região da rua Tupi, bairro Cerâmica; a
limpeza e manutenção das margens do rio localizado na avenida Antônio da
Fonseca Martins, bairro São José; e a continuação da canalização do córrego
localizado na avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7300/18 a 7302/18. Ricardo Andrejuk.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a instalação de redutor de velocidade na rua Antônio
Queiróz Filho, altura do número 199; a instalação de faixa zebrada na rua
Antônio Queiróz Filho, 155; e a reforma da capela no cemitério da Cerâmica,
localizado na rua Eng. Armando de Arruda Pereira, 880. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 7303/18. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda dos galhos da árvore
localizada na rua Ada, nº 67, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 7304/18 e 7305/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o
envio de Projeto de Lei a este Edilidade, versando sobre acrescer alínea “a”
ao item XVIII da tabela V, anexa ao Decreto 7881/98, com a seguinte redação
sugerida: “a) associações representativas legalmente constituídas, sem fins
lucrativos, objetivando melhorar, aprimorar, complementar ou cooperar com
serviço público relevante ao município, a munícipes ou grupos de munícipes,
são isentas do pagamento da taxa disposta neste item, desde que mediante a
apresentação de projeto técnico aprovado pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, e pela secretaria cuja atribuição do serviço público
compita administrar”; e combater a proliferação de escorpiões no bairro São
José, principalmente nas imediações do cemitério da Cerâmica. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 7311/18 a 7324/18. Marcel Franco Munhoz.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
ruas do bairro São José, principalmente no período noturno; revitalização,
com urgência, da calçada na rua Herculano de Freitas, 516, bairro Fundação;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do Centro,
principalmente no período noturno; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas ruas do bairro Boa Vista, principalmente no período
noturno; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do
bairro Fundação, principalmente no período noturno; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Cerâmica,
principalmente no período noturno; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas ruas do bairro Jardim São Caetano, principalmente no
período noturno; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
ruas do bairro Mauá, principalmente no período noturno; determinar a Guarda
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Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Olímpico,
principalmente no período noturno; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas ruas do bairro Oswaldo Cruz, principalmente no período
noturno; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do
bairro Prosperidade, principalmente no período noturno; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Santa Maria,
principalmente no período noturno; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas ruas do bairro Santa Paula, principalmente no período
noturno; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do
bairro Santo Antônio, principalmente no período noturno. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 7326/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a este
Edilidade, versando sobre que o Programa Bicicleta Brasil (PBB) no
município de São Caetano do Sul para incentivar o uso da bicicleta visando à
melhoria das condições de mobilidade urbana. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 7330/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a construção de uma nova escola de ensino
infantil no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7335/18. Marcos
Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando ampliar a divulgação da central nacional de atendimento contra o
racismo em prédios que prestam serviços públicos no município de São
Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7339/18. César Rogério
Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando asfaltamento de
praça tida como particular em croqui situada à rua Herculano de Freitas, 85,
bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7341/18 a 7372/18.
Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: a disponibilização de mais vagas
de estacionamento reservadas para idosos, no bairro Santo Antônio; a
disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no
bairro Santa Paula; a disponibilização de mais vagas de estacionamento
reservadas para idosos, no bairro Santa Maria; a disponibilização de mais
vagas de estacionamento reservadas para idosos, no Centro; a disponibilização
de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no bairro
Prosperidade; a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas
para idosos, no bairro Mauá; a disponibilização de mais vagas de
estacionamento reservadas para idosos, no bairro Oswaldo Cruz; a
disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no
bairro Olímpico; a disponibilização de mais vagas de estacionamento
reservadas para idosos, no bairro Nova Gerty; a disponibilização de mais
vagas de estacionamento reservadas para idosos, no bairro Barcelona; a
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disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para idosos, no
bairro Boa Vista; a disponibilização de mais vagas de estacionamento
reservadas para idosos, no bairro Cerâmica; a disponibilização de mais vagas
de estacionamento reservadas para idosos, no bairro Jardim São Caetano; a
adoção de medidas para a realização de ação de desinsetização na passagem
subterrânea Gabriel Zambrana, no Centro; a adoção de medidas para a
realização de ação de desratização na passagem subterrânea Gabriel
Zambrana, no Centro; a disponibilização de mais vagas de estacionamento
reservadas para pessoas com deficiência, no bairro Cerâmica; a
disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas
com deficiência, no Centro; a disponibilização de mais vagas de
estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro Boa Vista;
a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas
com deficiência, no bairro Barcelona; a disponibilização de mais vagas de
estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro Fundação;
a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas
com deficiência, no bairro Jardim São Caetano; a disponibilização de mais
vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro
Mauá; a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para
pessoas com deficiência, no bairro Nova Gerty; a disponibilização de mais
vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro
Santa Maria; a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas
para pessoas com deficiência, no bairro Santa Paula; disponibilização de mais
vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro
São José; a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas para
pessoas com deficiência, no bairro Santo Antônio; a disponibilização de mais
vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no bairro
Prosperidade; a disponibilização de mais vagas de estacionamento reservadas
para pessoas com deficiência, no bairro Oswaldo Cruz; a disponibilização de
mais vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, no
bairro Olímpico; a disponibilização de mais vagas de estacionamento
reservadas para idosos, no bairro Fundação; e a disponibilização de mais
vagas de estacionamento reservadas para idosos, no bairro São José. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7373/18 a 7376/18. Eduardo José Vidoski.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a repintura da faixa de travessia de pedestres da rua Rio
Grande do Sul esquina com a avenida Goiás, bairro Santo Antônio; a lavagem
dos passeios públicos (calçadas) e a limpeza da praça Luiz Olinto Tortorello,
localizada na avenida Goiás, Centro; substituir a demarcação de vaga
destinada à “carga e descarga”, localizada na rua Marina Jacomini, lado
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oposto ao número 60, bairro Santa Paula, por demarcação de vaga reservada
para idosos; e o recapeamento asfáltico na rua MonSenhor Francisco de Paula,
altura do número 150, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 7378/18 a 7430/18. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
instalação de uma lombada na alameda Cassaquera, altura do nº 816; que
instale lixeiras no bairro Olímpico; que juntamente com a Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
torne acessível para pessoas com deficiência, o entorno da Creche Oswaldo
Cruz; que instale lixeiras no bairro Nova Gerty; que instale lixeiras no bairro
Fundação; que instale lixeiras no bairro Olímpico; que instale lixeiras no
bairro Santa Paula; que instale lixeiras no bairro Prosperidade; que instale
lixeiras no bairro Santo Antônio; que crie um espaço público de coworking,
com posições de trabalho e uma sala de reuniões, para que jovens que
desenvolveram suas startups possam ser estimulados no que diz respeito ao
empreendedorismo; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível
para pessoas com deficiência o entorno da Escola Municipal de Educação
Infantil Irineu da Silva; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível
para pessoas com deficiência o entorno da Escola Municipal de Educação
Infantil Orlando Moretto; para que, juntamente com a Secretaria Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne
acessível para pessoas com deficiência o entorno da Escola Municipal de
Educação Infantil Romeu Fiorelli; para que, juntamente com a Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da Escola Municipal
de Educação Infantil João Barile; para que, juntamente com a Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da Escola Municipal
de Educação Infantil José Ferrari; para que, juntamente com a Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da EMI Matheus
Constantino; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas
com deficiência o entorno da EMI Marily C. Bonaparte; para que, juntamente
com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno
da EMI Maria Simonetti Thomé; para que, juntamente com a Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
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torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da EMI Maria
Panarielo Leandrini; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível
para pessoas com deficiência o entorno da EMI Josefina Cipre Russo; para
que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da EMI Maria D'Agostini; para que, juntamente com a
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade
Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da EMI
Fernando Pessoa; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível
para pessoas com deficiência o entorno da EMI Gastão Vidigal; para que,
juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da EMI Cândida Massei Fedato; para que, juntamente
com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno
da EMI Cláudio Musumeci; para que, juntamente com a Secretaria Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne
acessível para pessoas com deficiência o entorno da EMI Antonia Capovilla
Tortorello; que providencie a reforma do telhado do clube recreativo e
esportivo Gonzaga, localizado na rua Luís Louzã, 170; para que, juntamente
com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno
da EMI Ângela Massei; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível
para pessoas com deficiência o entorno da EMI Alice Pina Bernardes; para
que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da EMI Alfredo Rodrigues; para que, juntamente com a
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade
Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da Escola
Municipal de Educação Infantil Profª Inês dos Ramos; para que, juntamente
com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência, o entorno
da Escola Municipal de Educação Infantil Helena Musumeci; para que,
juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da Escola Municipal de Educação Infantil Francisco
Falzarano; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da
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Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas
com deficiência o entorno da Escola Municipal de Educação Infantil
Fortunato Ricci; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível
para pessoas com deficiência o entorno da Escola Municipal de Educação
Infantil Emílio Carlos; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível
para pessoas com deficiência o entorno da Escola Municipal de Educação
Infantil Castorina Faria Lima; para que, juntamente com a Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da Escola Municipal
de Educação Infantil Abelardo Galdino Pinto; para que, juntamente com a
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade
Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da Escola
Municipal de Educação Infantil 1º de Maio; para que, juntamente com a
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade
Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno da Escola
Estadual Joana Mota; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível
para pessoas com deficiência o entorno da Escola Estadual Laura Lopes; para
que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da Escola Estadual Yolanda Ascêncio; para que,
juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da Escola Estadual Maria Trujilo Torloni; para que,
juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da Escola Estadual Maria Conceição Moura Branco;
para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da Escola Estadual Dona Idalina Macedo da Costa
Sodré; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas
com deficiência o entorno da Escola Estadual Edgar Alves da Cunha; para
que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da Escola Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho; para
que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
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deficiência o entorno da Escola Estadual Alfredo Burkart; para que,
juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com
deficiência o entorno da Escola Estadual Padre Alexandre Grigoli; para que
instale lixeiras no bairro Santa Maria; para que providencie colocação de
lixeiras no bairro Barcelona; para que providencie colocação de lixeiras no
Centro; para que, juntamente com a Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas
com deficiência o entorno da Creche Lara Samaritano; e para que, juntamente
com a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida, torne acessível para pessoas com deficiência o entorno
da Creche Zilda Natel. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7431/18 e
7432/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: permitir o
uso de estacionamento rotativo “Zona Azul” no município de São Caetano do
Sul aos idosos e deficientes físicos, mediante apresentação de cartão de
gratuidade de estacionamento, ainda que fora do local reservado ou delimitado
às vagas especiais; e reformar onde for necessário o Centro Policlínico Gentil
Rstom. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7442/18 a 7449/18. César
Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a adequação do horário da coleta de
lixo na terceira idade João Nicolau Braido; a demarcação de vaga destinada
às pessoas com deficiência na porta do antigo Hospital São Caetano, atual
pronto socorro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com
auxílio de motocicletas na praça Di Thiene; retornar o ponto de parada
obrigatória do transporte coletivo, para próximo do Colégio Eduardo Gomes,
na avenida Major Carlos Del Prete; a instalação de semáforo no cruzamento
entre as ruas Flórida e Tapajós; a adequação do passeio público entre as ruas
Baraldi e Major Carlos Del Prete, no entorno do Atende Fácil; a instalação de
semáforo de trânsito no cruzamento entre as ruas São Paulo e São José; e
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de
motocicletas no interior dos 3 cemitérios da cidade, sendo eles: - Cemitério
das Lágrimas - Rua da Eternidade, 263 - Nova Gerty; - Cemitério da Saudade
- Rua Eng, Armando de Arruda Pereira, 880 - Cerâmica; - Cemitério São
Caetano - Rua Piauí - Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
7453/18 a 7487/18. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que
instale um sistema integrado de vigilância através de câmeras de segurança
em nossa cidade, distribuídas em pontos estratégicos nos 15 bairros do
município, bem como nas entradas e saídas da cidade, nas divisas com Santo
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André, São Bernardo e São Paulo; para que instale um sistema integrado de
vigilância através de câmeras de segurança no Espaço Cerâmica; para que
instale um sistema integrado de vigilância através de câmeras de segurança no
bairro Barcelona; para que instale um sistema integrado de vigilância através
de câmeras de segurança no bairro Jardim São Caetano; para que instale um
sistema integrado de vigilância através de câmeras de segurança no bairro São
José; para que instale um sistema integrado de vigilância através de câmeras
de segurança no bairro Boa Vista; para que instale um sistema integrado de
vigilância através de câmeras de segurança no bairro Santa Maria; para que
instale um sistema integrado de vigilância através de câmeras de segurança no
bairro Oswaldo Cruz; para que instale um sistema integrado de vigilância
através de câmeras de segurança no bairro Mauá; para que instale um sistema
integrado de vigilância através de câmeras de segurança no Centro; para que
instale um sistema integrado de vigilância através de câmeras de segurança no
bairro Olímpico; para que instale um sistema integrado de vigilância através
de câmeras de segurança no bairro Santa Paula; para que instale um sistema
integrado de vigilância através de câmeras de segurança no bairro Santo
Antônio; para que instale um sistema integrado de vigilância através de
câmeras de segurança no bairro Prosperidade; para que instale um sistema
integrado de vigilância através de câmeras de segurança no bairro Nova Gerty;
para que instale lixeiras no bairro Mauá; para que instale lixeiras no bairro
Cerâmica; para que instale lixeiras no bairro Oswaldo Cruz; para que instale
lixeiras no bairro Boa Vista; para que instale lixeiras no bairro Jardim São
Caetano; para que estude a possibilidade de se melhorar a mobilidade urbana
com a integração do transporte coletivo entre os bairros; para que providencie
a reforma do Terminal Rodoviário Nicolau Delic; para que capte recursos,
junto ao Governo Federal e Estadual, para a realização de obras de
acessibilidade no município; para que as pessoas que têm o direito de
estacionar na vaga reservada para pessoas com deficiência utilizem as duas
primeiras horas gratuitamente; para que crie um sistema de compartilhamento
público de bicicletas; para que torne obrigatório aos pet shops, clínicas e
hospitais veterinários a realização de notificação à delegacia de proteção ao
meio ambiente, quando constatado indícios de maus tratos aos animais
atendidos; para que crie no município o curso pré-vestibular, preparatório para
ingresso no ensino superior; para que crie no município o curso prévestibulinho, preparatório para ingresso no ensino médio; para que torne
obrigatório, no serviço público municipal, a concessão de um dia de licença
por ano para os servidores realizarem exames preventivos de câncer de mama,
ginecológicos e de próstata; para que adote medidas com a finalidade de
reduzir o assédio contra as mulheres no transporte público; para que crie o
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“Espaço dos Artistas” no Centro Digital, onde serão realizadas oficinas de
arte, música, dança, dentre outras ações; para que implante nas escolas
públicas do município o programa “Educação pela Paz “; para que realize aos
finais de semana, nos parques e praças da cidade, feira de adoção de cães e
gatos; para que promova campanhas sobre a importância da doação, da
solidariedade; e para que, juntamente com a Secretaria da Educação, realize
curso de capacitação para entrevista de emprego na rede pública de ensino,
para alunos do 3º ano do ensino médio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
7489/18 a 7496/18. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que
crie o programa “Cidade Amiga do Idoso”; conceder isenção do iss- Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, às clínicas de hemodiálise que atendam
preponderantemente pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS;
para que realize campanha permanente de conscientização sobre as
consequências do uso indiscriminado de medicamentos e da automedicação
pelos homens; para que realize campanha permanente de conscientização
sobre as consequências do uso indiscriminado de medicamentos e da
automedicação pelas mulheres; para que realize campanha permanente de
conscientização sobre as consequências do uso indiscriminado de
medicamentos e da “automedicação” para as crianças; para que realize
campanha permanente de conscientização sobre as consequências do uso
indiscriminado de medicamentos e da automedicação pelas pessoas da terceira
idade; para que crie um programa de convivência “Criança-AdolescenteIdoso” no município; e para que assegure ao aluno portador de deficiência
locomotora permanente, prioridade na matrícula em escola municipal mais
próxima de sua residência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7497/18 e
7498/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: celeridade na reforma
do pesqueiro municipal e do parque Bosque do Povo; e a retirada urgente de
restos de urnas funerárias no terreno atrás do Cemitério da Saudade. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7499/18 a 7513/18. Daniel Fernandes
Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: para que se destaque vaga para pessoas com
deficiência na frente de todas as escolas do município; para que realize uma
campanha de proteção à saúde bucal da pessoa com deficiência; para que
instale lixeiras no bairro São José; para que instale lixeiras no bairro
Prosperidade; para que amplie o atendimento odontológico no município; para
que providencie a reforma geral do teatro Santos Dumont, tornando-o
acessível às pessoas com deficiência; para que providencie a reforma geral do
teatro Paulo Machado de Carvalho, tornando-o acessível às pessoas com
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deficiência; para que fomente incentivos ficais à empresas locais em
produções culturais de São Caetano, gerando receita para o Fundo Municipal
da Cultura; para que realize cursos e palestras de qualificação na Estação
Jovem; para que construa um centro cultural para desenvolvimento da cultura
local, o que possibilitará maior integração entre os artistas e também com a
comunidade; para que fomente a orquestra filarmônica de São Caetano do Sul,
com a produção de grandes espetáculos; para que realize mais ações culturais
no parque Santa Maria; atividades culturais na praça Luiz Tortorello; a
instalação de um farol nas ruas Augusto de Toledo com a Castro Alves; e
convênios e parcerias para viabilizar o aumento da oferta de ensino
profissionalizante. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7514/18. Jander
Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
viabilizar a instalação de lombada ou lombofaixa na rua Eldorado, bairro
Prosperidade, nas proximidades do nº 467. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 0022/19 e 0023/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a abertura
da viela existente na altura do numeral 250 da rua Benito Campoi, que
permitiria a passagem de pedestres vindos da altura do numeral 155 da rua
Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico; e determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas nas proximidades da rua Taipas, 1213, com vistas a coibir
algazarra e eventual consumo de drogas na presença inclusive de crianças nos
finais de semana durante todo o dia e noite. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 0024/19 e 0025/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em
todos os cemitérios municipais; e instalação de câmeras de vigilância e
sensores de presença noturno em todos os cemitérios municipais. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0027/19 a 0035/19. Francisco de Macedo Bento.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a retirada da placa “proibido estacionar” que se encontra na
rua Antônio da Fonseca Martins, altura do número 230, bairro São José;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro São
José; a realização de revitalização geral e a instalação de uma quadra society
no Espaço Verde Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen,
566, bairro Cerâmica; a revitalização da praça Moraes Sarmento,
principalmente do playground, localizada entre as ruas Antônio de Andrade e
Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica; a poda de árvores na rua
Rafael Correa Sampaio, nº 32 ao 150, bairro Santo Antônio; a poda da copa
da árvore na rua Espírito Santo, nº 560, bairro Santo Antônio; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o bairro Santo
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Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas constantes
em todo o bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas e constantes em todo Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 0043/19 e 0044/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reduzir a
carga horária de trabalho das lactaristas, de 44 horas para 33 horas semanais,
mantendo-se inalterados os vencimentos percebidos; e determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas por toda a extensão, e também pelas ruas
circunvizinhas, da rua Pelegrino Bernardo, nº 1030, bairro Olímpico. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0047/19 a 0049/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza e
revitalização das calçadas na rua Luíz Cláudio Capovilla Filho, em frente a
praça Terço dos Homens, no bairro São José; a reforma da calçada da rua
Serafim Carlos nº 30 e 60, no bairro São José; e intimar o proprietário do
imóvel para reforma da calçada na esquina da rua José Ferrari com a avenida
Senador Roberto Simonsen, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0050/19 a 0052/19. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
criação de REFIS (Programa de Refinanciamento de Débitos Tributários) para
as escolas particulares de educação infantil, fundamental I e II e ensino médio
na cidade de São Caetano do Sul; um recapeamento asfáltico na rua Vanda
com rua Arlindo Marchetti; e a limpeza e manutenção da piscina do Clube
Recreativo Esportivo Tamoyo, sito na rua São Paulo, 200. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0054/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando , em conjunto com a Secretaria
Municipal da Fazenda, a instalação de câmeras de monitoramento em todos
os cemitérios localizados em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0055/19 a 0069/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
demarcação com tinta amarela na garagem do edifício Safyra, na rua
Solimões, 263 - bairro Santa Maria; a pintura da demarcação de vaga
destinada à idosos, na rua Solimões nº 263, bairro Santa Maria; a instalação
de lixeiras com tampa nas proximidades da Sorveteria Crema, na avenida
Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula; a realização da poda da árvore na
rua Nazareth, altura do numeral 1477, no bairro Santa Paula; a manutenção no
parque Chico Mendes, situado a avenida Fernando Simonsen, nº 566 - bairro
Cerâmica; reforçar a fiscalização no bar lounge, situado na esquina da rua Rio
de Janeiro com a avenida Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula; reforçar
a fiscalização no bar rabo de saia, situado a rua Saldanha Marinho esquina
hae

18

com a avenida Presidente Kennedy, no bairro Santa Paula; fiscalização diária
na esquina das ruas Amazonas e Antônio de Andrade, no bairro Cerâmica;
maior fiscalização na rua Herculano de Freitas, altura do numeral 372, no
bairro Fundação; a limpeza da rua 28 de Julho, altura do numeral 49, no bairro
Fundação; a retirada de um banco de Madeira, da rua Barros, altura do
numeral 85, no bairro São José; a poda de uma árvore, localizada em frente a
residência na rua Taipas, numeral 120, bairro Barcelona; a repintura da
demarcação de vaga de garagem, à rua Taipas numeral 120, bairro Barcelona;
celeridade nas obras do Centro de Ginástica Artística de São Caetano do Sul
- AGITH, situado à avenida Presidente Kennedy, 3555, bairro Santa Maria; e
a colocação de tampas nas lixeiras já existentes atras do cemitério da
Cerâmica, na rua Barros altura do numeral 84. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0080/19 a 0088/19. Anacleto Campanella Junior. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a instalação de lombofaixa na rua São Paulo, n° 1900, bairro Santa
Paula; a poda da copa da árvore na rua Marechal Deodoro, n° 727, bairro Santa
Paula; a repintura da sinalização horizontal “devagar área escolar” na avenida
Paraíso, altura do número 554, bairro Oswaldo Cruz; a tapagem de buraco no
leito carroçável na avenida Guido Aliberti, número 3041, bairro Mauá; a
tapagem de buraco no leito carroçável na rua Nelly Pellegrino , número 426,
bairro Nova Gerty; a tapagem de buraco no leito carroçável no cruzamento
das ruas Amazonas e rua Silvia, bairro Oswaldo Cruz; a tapagem de buraco
no leito carroçável na rua das Mangueiras, número 618, bairro Cerâmica;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das
ruas Gastão Vidigal, rua São Bento e rua Ângelo Aladino Grecchi, bairro
Olímpico; e o reparo das rampas de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida na avenida Goiás, número 1100, bairro
Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0089/19. César Rogério
Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reparar os danos
na residência de um munícipe causados pela obra na reforma da UBS Dolores
Massei, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0091/19 e
0092/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas para intensificar o patrulhamento
inclusive instalando câmeras de segurança, dentro e nos entornos dos
cemitérios localizados no município de São Caetano do Sul; e que determine
à ouvidoria do município, estudos com brevidade, visando implantar o
atendimento do cidadão por meio de aplicativo de troca de mensagens,
“WhatsApp”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0094/19 e 0095/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto
do buraco existente na rua Herculano de Freitas, nº 155, bairro Fundação; e
que disponibilize protetor solar para os funcionários e terceirizados da
prefeitura de São Caetano do Sul que trabalham expostos ao sol (coletores de
lixo, agentes de saúde, garis, jardineiros, entre outros). “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0096/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a reforma e revitalização do Clube Recreativo
Esportivo Tamoyo, localizado à rua São Paulo, 200 - Santa Paula. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0097/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando oferecer assistência a um morador de rua,
bastante conhecido por comerciantes e moradores do Centro. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0101/19 e 0102/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a demolição e construção de um novo muro, na rua Barros,
fundos com o Cemitério da Saudade, no bairro Cerâmica; e a limpeza de um
terreno na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, altura do numeral 606, bairro
Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0103/19 e 0104/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de
Lei a este Edilidade, versando sobre a criação do “Programa de Curso Popular
Pré-Vestibular” no município de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto de
Lei a este Edilidade, versando sobre a autorização da utilização de máquinas
de cartões de propriedade do garçom ou garçonete para fins de gorjeta. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 0121/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de tomadas
nas UBS e hospitais, próprias para carregador de aparelho de telefonia móvel.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0123/19 a 0133/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: uma vistoria na árvore
localizada na rua Silvia, 23, bairro Santa Maria; colocação de braço de luz na
rua Solimões, 227 esquina com a rua Teffé, bairro Santa Maria; colocação de
um braço de luz na rua Guaporé, 286, bairro Santa Maria; a colocação de um
braço de iluminação na alameda São Caetano, 2121, bairro Santa Maria; poda
de árvore na rua Solimões, 157, bairro Santa Maria; poda de árvore na alameda
São Caetano, 2132, bairro Santa Maria; poda de árvore na alameda São
Caetano 2357 e 2369; poda da árvore localizada na rua Guaporé, 294, bairro
Santa Maria; remoção do tronco da árvore localizada na rua Antônio
Garbelotto, 267, bairro Barcelona; que sejam realizada as podas de árvores no
período noturno; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na
região do teatro Paulo Machado de Carvalho, na alameda Conde de Porto
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Alegre, 840, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0135/19 e 0136/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda dos
galhos secos de uma árvore, localizada à rua Solimões altura do numeral 297,
no bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas com auxílio de viaturas, motocicletas, bicicletas e base comunitária
móvel no entorno do Park Shopping São Caetano, com o intuito de garantir a
ordem e a segurança dos transeuntes e moradores do local. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0138/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando laboriosos estudos visando maior
responsabilidade na zeladoria dos clubes municipais, na cidade de São
Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0139/19 a 0157/19.
Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize a
Operação Verão Seguro, concernente a segurança pública, trânsito,
fiscalização, serviços urbanos e limpeza pública em toda extensão da avenida
Presidente Kennedy, bem como a intensificação das rondas; que realize a
Operação Verão Seguro, concernente a segurança pública, trânsito,
fiscalização, serviços urbanos e limpeza pública no bairro Cerâmica, com
atenção às imediações do shopping park São Caetano, nas praças e parques,
bem como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Jardim São Caetano, com atenção às praças e
parques, bem como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão
Seguro, concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços
urbanos e limpeza pública no bairro Boa Vista, com atenção às praças e
parques, bem como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão
Seguro, concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços
urbanos e limpeza pública no bairro Fundação, com atenção às praças e
parques, bem como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão
Seguro, concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços
urbanos e limpeza pública no Centro, com atenção às praças e parques, bem
como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Barcelona, com atenção às praças e parques, bem
como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Mauá, com atenção às praças e parques, bem como
a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
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limpeza pública no bairro vila São José, com atenção às praças e parques, bem
como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Santo Antônio, com atenção às praças e parques,
bem como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Santa Paula, com atenção às praças e parques, bem
como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Santa Maria, com atenção às praças e parques, bem
como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Prosperidade, com atenção às praças e parques, bem
como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Oswaldo Cruz, com atenção às praças e parques,
bem como a intensificação das rondas; que realize a Operação Verão Seguro,
concernente a segurança pública, trânsito, fiscalização, serviços urbanos e
limpeza pública no bairro Olímpico, com atenção às praças e parques, bem
como a intensificação das rondas; para que viabilize a política municipal de
fomento do cooperativismo e associativismo da agricultura familiar; para que
ocorra, diariamente antes do início das aulas na Rede Municipal de Ensino,
ginástica laboral, com exercícios de alongamento, relaxamento e respiração
correta; para que viabilize a política municipal de fomento do cooperativismo
e associativismo para economia solidária; e para que se divulgue os cursos de
supletivo existentes no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0161/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a poda de copa das árvores na rua Pirajú, altura dos
números 44 e 62, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0162/19 a 0166/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
que instale placa indicativa com mapa do itinerário das linhas de ônibus, nos
principais pontos de parada; a revitalização do Bosque do Povo localizado no
bairro São José divisa com bairro Jardim São Caetano; a instalação de
bebedouros de água ao longo da pista de caminhada no parque Chico Mendes;
a instalação de totens para recarga para aparelhos de telefonia móvel, nas
praças públicas de São Caetano do Sul; e a instalação de umidificadores de ar
em todos os parques públicos desde que, comportem atividade física. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0168/19 a 0170/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras
na rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José; a recolocação da placa de
“proibido estacionar” na rua Alegre x rua Piratininga, bairro Barcelona, e
também uma maior fiscalização nos veículos estacionados de forma irregular
no mesmo local; e a limpeza de todas as piscinas municipais de São Caetano
do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0171/19. Anacleto Campanella
Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a colocação de
um container para depósito de lixo, localizado no recuo da rua Duvilio José
Quaglia, defronte a avenida Paraíso, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0174/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando reforço na segurança nos cemitérios públicos do
município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0186/19 a 0189/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma
da calçada localizada na rua Humberto Fernandes Fortes, nº 260, bairro São
José; a reforma da calçada localizada na rua Casemiro de Abreu, 460, bairro
Cerâmica; a reforma da calçada localizada na rua Nestor Moreira, 270, bairro
Cerâmica; e a poda de raiz da árvore localizada na rua Nestor Moreira, 270,
bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0190/19 a 0192/19.
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar ao
SAESA, providências urgentes no sentido de realizar a limpeza de todos os
lagos e verificação dos pontos de água parada no parque Espaço Verde Chico
Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica;
determinar à SEMOB, que, após constatada a situação de abandono do
veículo, inclua-o na programação da “operação remove”, que trata do
recolhimento dos carros abandonados em vias públicas, especificamente na
rua das Pérolas, altura do nº 172, bairro Prosperidade; e determinar à
SESURB, providências no sentido de realizar a revitalização urgente da
EMEF Luiz Olinto Tortorello, localizada na rua José Benedetti, 550, bairro
Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0194/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando colocação de lixeiras na área da rua Maria, nº 170, bairro Boa
Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0195/19 e 0196/19. Eclerson Pio
Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: realizar estudos a fim de verificar a
possibilidade de desativar o Ponto Digital e construir uma Base de Segurança
da GCM na rua Oriente, nº 501, em frente a EMEF 28 de Julho – bairro
Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
preferencialmente a pé, nas ruas que contam com maior número de comércio
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e transeuntes - bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0202/19 e 0203/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o
envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre institui a Operação
Viagem Segura para que haja a manutenção de efetivo da Guarda Civil
Municipal nos pontos de ônibus com vistas à garantia da segurança dos
usuários; e instalar passagem em nível com piso tátil para travessia de
pedestres em frente a escolas, unidades de saúde e unidades que atendem
pessoas com deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0205/19 a
0218/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de uma
campanha de desratização no bairro Mauá; a manutenção na tampa de um
bueiro, no cruzamento entre as ruas Bom Pastor e Visconde de Inhaúma,
sentido avenida Presidente Kennedy; a instalação de ventiladores na UBS
Maria Corbeta Segato, do bairro Prosperidade, bem como uma geladeira na
farmácia, para armazenamento de medicamentos; o nivelamento da rua com
o gradil sobre os bueiros, na rua Capivari, altura do numeral 05; a colocação
de lombofaixa, na rua Coronel Camisão, próximo ao final da avenida
Tijucussú; a realização de poda na copa de árvore, na rua Nossa Senhora da
Candelária, altura do numeral 77; o retorno das atividades normais da bica
Sebastião Diogo, pois a mesma encontra-se sem água; a substituição das
cadeiras danificadas do CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da
Mulher, situado à rua Herculano de Freitas, 200, bairro Fundação; a poda da
copa de uma árvore na rua Nestor Moreira, altura do numeral 270; determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, com auxílio de motocicletas no
entorno da APAE, na alameda São Caetano, bairro Santa Maria; a reforma do
passeio público situado à rua Nestor Moreira altura do numeral 270; maior
responsabilidade ao combate dos mosquitos transmissores de doenças, no
âmbito do município de São Caetano do Sul; realizar a devida manutenção na
Fonte, existente na esquina da alameda São Caetano com a rua Xingú, no
bairro Santa Maria; e a colocação de mesas de dama e xadrez na praça das
Figueiras, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0220/19.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a reforma e revitalização do Clube Águias de Nova Gerty,
localizado à rua Juruá, 50, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0221/19 a 0223/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: o envio de Projeto de Lei a este Edilidade, versando que
disponha sobre o plano de carreira dos servidores da área de atividades de
segurança pública que atuam na Guarda Civil Municipal de São Caetano do
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Sul, estabelecendo a respectiva Tabela de Vencimentos e dá outras
providências; que com brevidade, produza campanha alertando sobre os riscos
de acidentes causados por lixo mal acondicionado aos coletores de lixo
residencial e comercial; e que sinalize com cavaletes refletivos obras públicas
que alcancem as vias de tráfego do município. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0226/19 a 0228/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: reforma da Unidade Básica de Saúde Amélia
Richard Locatelli, localizada na alameda João Galego, 1, bairro Santa Maria;
a criação de uma vaga de estacionamento para idoso e outra para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida em frente ao Hospital santa ana, na rua
Cavalheiro Ernesto Giuliano, 979, bairro São José; e a revitalização da
avenida Tijucussú, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0229/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a reposição das tampas de ferro de proteção de água e esgoto que
foram furtadas nas ruas Santa Catarina, Pará e Baraldi, no Centro. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0231/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando o afastamento imediato de professor
envolvido em uma polêmica havida, nas redes sociais, com uma aluna menor
de idade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0235/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a
realização de serviços de capina, limpeza e roçada sito à rua Perrella, altura
do número 487 (estação ferroviária), bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0236/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a instituição e a realização de programa de
recadastramento anual para condutores de transportes escolares, com
minuciosa vistoria no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0237/19 a 0251/19. Edison Roberto Parra.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Okinawa, bairro Mauá;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas
circunvizinhas e por toda a extensão da rua Duvilio José Quaglia - bairro
Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Sebastião Gomes de Lima bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Antonio benedetti
Sobrinho, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Porto Calvo,
bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
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nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Giovani Peruchi, bairro
Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Rio Grande da Serra, bairro
Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas
circunvizinhas e por toda a extensão da rua Villa Lobos, bairro Boa Vista;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas
circunvizinhas e por toda a extensão da rua Adelaide, bairro Boa Vista;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas
circunvizinhas da e por toda a extensão da rua Frieda, bairro Nova Gerty;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas
circunvizinhas e por toda a extensão da rua Vieira de Carvalho, bairro Nova
Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas
circunvizinhas e por toda a extensão da rua Ângelo Ferro, bairro Mauá; para
que envie uma equipe de campo para realizar a poda das árvores situada à rua
Ribeirão Pires, bairro Mauá; para que envie uma equipe de campo para
realizar estudos para a instalação de uma base da Guarda Civil Municipal, na
praça Jarbas de Carvalho, no bairro Prosperidade; e para que envie uma equipe
de campo para realizar os devidos reparos e adequações do obstáculo na rua
Bras Cubas, altura do nº 570, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0265/19 a 0274/19. Eduardo José Vidoski.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: laboriosos estudos com vistas a ceder os ônibus que são
utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, durante o período de férias
escolares, para o transporte de cidadãos para eventos culturais e esportivos,
bem com para utilização das demais secretarias, conforme se fizer necessário;
que realize estudos para o desenvolvimento de conjunto de medidas
preventivas que amenizem o calor na área urbana de São Caetano do Sul; que
realize o recapeamento asfáltico na rua dos Meninos, 460, bairro Mauá; que
realize estudos para a construção de jardins drenantes em determinadas vias
da cidade; orientar da população acerca dos cuidados a serem tomados em
dias de tempestades, a fim de evitar acidentes com raios; intensificar a
vigilância, nos cemitérios municipais, especialmente no período noturno; que
realize o recapeamento asfáltico, na rua João Semenoff, bairro Mauá;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no entorno do
cemitério das Lágrimas, estrada das Lágrimas, 525-1249 - Jardim São
Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no entorno
do cemitério São Caetano, rua Tiradentes, 219, bairro Santa Paula; e
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no entorno do
Cemitério da Saudade, localizado na rua Eng. Armando de Arruda Pereira,
880, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0278/19 a
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0282/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de viaturas, motocicletas,
bicicletas e Base Comunitária Móvel no entorno do parque Cidade das
Crianças; a manutenção dos ares condicionados do Atende Fácil, localizado à
rua Major Carlos Del Prete, nº 651, Centro; a instalação de uma lombofaixa,
na avenida Dr. Augusto de Toledo nas proximidades com o cruzamento com
a rua Marechal Deodoro, no bairro Santa Paula; a implementação de radar
semafórico de controle de velocidade, na avenida Goiás, altura do numeral
600, em ambos os sentidos de fluxo; e a instalação de lixeiras ao longo da rua
dos Ucranianos, no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0286/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando para viabilizar estudos para instituir a feira sustentável
e a Feira Noturna, em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 0288/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando que instale lombofaixa na rua Amazonas com a
avenida Goiás, altura do número 598. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0292/19. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando que realize a manutenção das rampas de acessibilidade localizada
na avenida Goiás, esquina com a rua Rio Grande do Sul, Centro. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0299/19 e 0300/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade,
versando sobre "dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão na grade curricular
de tema transversal concernente ao 'uso racional da água' nas escolas
municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências"; e o envio de
Projeto de Lei a esta Edilidade, versando "dispõe sobre a arte em grafite no
âmbito do município de São Caetano do Sul". “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0302/19 e 0303/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras na travessa Neusa Maria
Alves Escudeiro, bairro Olímpico; e a instalação de lixeiras em todas as vielas
da avenida Tijucussú, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0304/19 a 0311/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos
visando a reforma da EMEF Padre Luiz Capra, situada à rua Busch, nº 42,
bairro Nova Gerty; a instalação de uma lombofaixa, na rua Dr. Augusto de
Toledo, altura do numeral 195, próximo da Escola Estadual Coronel Bonifácio
de Carvalho; a reforma do passeio público na praça das Figueiras, no bairro
Boa Vista; a poda do matagal no terreno da CPTM, no final da rua Votorantim,
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bairro Barcelona; fiscalização em relação a barulho na empresa AFA, no
bairro Fundação; um serviço adequado de manutenção da praça Monteiro
Lobato; a poda de uma árvore na seguinte localização, rua Arapuá, altura no
numeral 36, praça das Andorinhas; e implantar nos hospitais públicos
municipais, sessões de cinema. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0312/19 a 0339/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Santa
Catarina, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na
extensão da rua Rio Grande do Sul, Centro; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Manoel Coelho, Centro;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da
rua Samuel Klein, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas em toda extensão da rua Pará, Centro; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Pernambuco, Centro;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da
rua Santo Antônio, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas na rua Conde Francisco Matarazzo, Centro; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas na rua Goitacazes, Centro; a manutenção e
revitalização do ponto de ônibus instalado na alameda São Caetano, altura do
número 2500, bairro Barcelona; reiterar os termos da indicação protocolada
sob nº 2829/2018, estudos e tratativas visando instalação de redutor de
velocidade (lombofaixa) ou semáforo na avenida Senador Roberto Simonsen,
altura do número 780 (defronte a padaria ziza), bairro Santo Antônio; a
reforma da piscina do clube recreativo esportivo Gonzaga, localizado na rua
Luís Louzã nº 170 – bairro Olímpico; a instalação de uma base comunitária
da Guarda Civil Municipal na bifurcação entre a avenida Prosperidade e a rua
do Ouro, bairro Prosperidade; a intensificação da limpeza de galerias, bocas
de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do centro; a intensificação
da limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de
bueiros do bairro Barcelona; a intensificação da limpeza de galerias, bocas de
lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro Boa Vista; a
intensificação da limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros do bairro Cerâmica; a intensificação da limpeza de
galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro
Fundação; a intensificação da limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação
e desentupimento de bueiros do bairro Jardim São Caetano; a intensificação
da limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de
bueiros do bairro Nova Gerty; a intensificação da limpeza de galerias, bocas
de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro Mauá; a
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intensificação da limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros do bairro Olímpico; a intensificação da limpeza de
galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro
Oswaldo Cruz; a intensificação da limpeza de galerias, bocas de lobo,
conservação e desentupimento de bueiros do bairro Prosperidade; a
intensificação da limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros do bairro Santa Maria; a intensificação da limpeza
de galerias, bocas de lobo, conservação e desentupimento de bueiros do bairro
Santa Paula; a intensificação da limpeza de galerias, bocas de lobo,
conservação e desentupimento de bueiros do bairro Santo Antônio; e a
intensificação da limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação e
desentupimento de bueiros do bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 0342/19 a 0355/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: o plantio de árvore na rua Ataliba da Silva, altura do n.º 61, bairro
Boa Vista; o plantio de três árvores de pequeno porte, na rua General Osório,
n.º 363, bairro Santa Paula; que seja reinstalada a placa de sinalização de
estacionamento rotativo, na rua Marechal Deodoro, 974, bairro Santa Paula; a
reforma e pintura de rampa de acessibilidade aos portadores de deficiências
físicas na avenida Goiás altura do n.º 1100, no Santo Antônio; a retirada da
cobertura e do banco em ponto de táxi desativado na rua Américo Brasiliense,
altura do n.º 225, bairro Santa Paula; o plantio de árvore de pequeno porte, na
rua Teresina, altura do n.º 139, bairro Cerâmica; o plantio de duas árvores de
pequeno porte, na rua Teresina, altura do n.º 153, bairro Cerâmica; a poda da
copa de árvore na rua Rio de Janeiro, altura do n.º 458, no bairro Oswaldo
Cruz; o plantio de árvore de pequeno porte, na rua Teodoro Sampaio, altura
do nº 106, bairro Cerâmica; a poda da copa de árvore na rua Manoel Pedro
Vilaboim, nº 43, bairro Olímpico; o plantio de três árvores de pequeno porte,
na rua Quintino Bocaiúva, nº 108, bairro Santa Paula; a poda da copa de árvore
na rua Biguá, nº 42, no bairro Santa Maria; providências urgentes no sentido
de realizar a troca da tampa de boca de lobo na rua Amazonas, nº 1612, bairro
Oswaldo Cruz; e providências para tampar os canos expostos da calçada na
rua Maranhão nº 982, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 0357/19 e 0358/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, que dispõe sobre
critérios mínimos de razoabilidade para a possibilidade de parceria e
integração de circuito externo de segurança entre agentes públicos e privados,
nos critérios definidos pela legislação no âmbito do município de São Caetano
do Sul; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre "dispõe
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sobre a obrigatoriedade da separação do lixo nos condomínios e edifícios
residenciais do município de São Caetano do Sul, com 10 (dez) ou mais
unidades habitacionais, e dá outras providências". “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0359/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a reforma e revitalização da EMEF 28 de
Julho, localizada à rua Oriente, nº 501, bairro Barcelona. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0360/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de estudos juntamente à
General Motors Mercosul situada neste município visando a elaboração de um
convênio entre a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e a General
Motors Mercosul que proporcione ao funcionário público municipal
concursado o direito de compra com desconto de veículos zero quilômetro
direto da fábrica da referida montadora. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 0361/19 e 0362/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que
realize o fechamento da passagem entre o viaduto dos Autonomistas com
acesso para a rua Santo Antônio, Centro; e para que envie uma equipe de
campo para realizar a poda das raízes da árvore situada à altura do nº 383 da
rua Amazonas - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0364/19. Edison
Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas
circunvizinhas e por toda a extensão da rua Panati com a avenida Lemos
Monteiro, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0368/19.
Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando urgência para a reforma total do prédio,
instalações e climatização do Velório Municipal de São Caetano do Sul, a fim
de proporcionarmos maior conforto às famílias das pessoas veladas em nossa
cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0370/19. Jander Cavalcanti de
Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando ações preventivas
que visem proporcionar maior segurança e manutenção nas dependências dos
cemitérios municipais: cemitério São Caetano, cemitério da Saudade e velório
cemitério das Lágrimas, de modo a coibir as ações de vândalos com
depredações e roubos a túmulos e jazigos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 0376/19 a 0379/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
instalação de uma unidade do Centro Odontológico no bairro Fundação; a
instalação de um Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade no
bairro Fundação; a instalação de ventiladores ou aparelho de ar condicionado
nas dependências do CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher);
e a reforma e ampliação do CEM - Centro de Especialidades Médicas,
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instalado na rua Heloísa Pamplona nº 269, bairro Fundação. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0381/19 a 0384/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a colocação de uma lombada ao final do viaduto dos
Autonomistas, sentido bairro Fundação; a fiscalização por parte do Centro de
Zoonoses, na rua Panati altura do número 09, no bairro Olímpico; aumentar o
número de vagas destinadas a motocicletas nos estacionamentos rotativos do
Centro; e a devida manutenção no muro da parte dos fundos do terreno da
"Escola Estadual Idalina Macedo Costa Sodré", na avenida Goiás, altura do
numeral 2905, no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0385/19 a 0387/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
para inclusão do Programa de Educação Ambiental no município de São
Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre
cria a biblioteca itinerante no âmbito do município de São Caetano do Sul; e
realizar campanhas para aumentar o número de doadores de sangue em nosso
município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0388/19 a 0390/19.
Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: manter o benefício da cesta básica
aos participantes do programa agente cidadão sênior, uma vez que os idosos
que terminaram a participação no programa já estão inseridos nas condições
exigidas para continuar recebendo esse benefício; adotar medidas a fim de
exterminar os escorpiões que infestam ruas e residências de diversos bairros
do município; e a reabertura do Programa Agente Cidadão Sênior,
possibilitando a ampliação das vagas, visto que será de grande valia e atenderá
muitos idosos que solicitam a oportunidade de continuar servindo com
excelência e dedicação aos munícipes nos diversos departamentos do
município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0392/19 a 0398/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos
para analisar o período de férias das EMEI's e EMI's do município de São
Caetano do Sul; a reforma da calçada na rua Conselheiro Lafayette, 1033,
bairro Barcelona; a avaliação da situação da árvore localizada na avenida
Conde Francisco Matarazzo, 466, bairro Fundação; a implantação de novas
vagas de estacionamento exclusivas para idosos em toda a cidade; determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na região da praça das
Andorinhas, bairro Santa Maria; a instalação de uma lixeira na rua Paraíba,
Centro; e a instalação de uma lixeira na rua Casemiro de Abreu, 240, bairro
Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0399/19 e 0400/19. Ricardo
Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
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benfeitorias para o Município: a instalação de assentos na Estação José
Montilha (praça da Figueira), localizada na rua Boa Vista 51; e a instalação
de bancos no parque "Cidade das Crianças", localizado na avenida Conde de
Porto Alegre, 840, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
0401/19 a 0403/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação
de uma área de lazer nas proximidades da Igreja Matriz, bairro Fundação; a
reforma e reabertura das piscinas do CREF – Clube Recreativo e Esportivo
Fundação, localizado na rua Ceará nº 509, bairro Fundação; e instalação de
redutor de velocidade (lombofaixa) na rua Maximiliano Lorenzini, altura do
número 122 (defronte ao museu histórico municipal). “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 0412/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a poda da copa da árvore localizada na rua
Luís Fiorotti, 901, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0416/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando conceder o benefício da cesta básica mensal aos Patrulheiros
Mirins de São Caetano do Sul - Oscar Klein. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 0418/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando conceder a garantia de alimentação ou lanches diários aos
Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul - Oscar Klein, durante o período
em que estão a serviço do município São Caetano do Sul. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 0420/19 a 0424/19. Eduardo José Vidoski.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: que realize a manutenção da valeta e o recapeamento
asfáltico, localizado na rua Juruá, altura do número 5, bairro Mauá; que realize
o recapeamento asfáltico localizado na rua Adelaide, altura do número 142,
bairro Nova Gerty; que realize a manutenção da bica de água Libero Badaró,
localizada na esquina da rua Matilde com a rua Libero Badaró, bairro Jardim
São Caetano; prevenção de acidentes de trânsito no cruzamento das ruas
Herculano de Freitas com rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; e realizar
“Campanha de Conscientização em Segurança da Informação”. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 0426/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas no entorno do Terminal Rodoviário Nicolau Delic,
principalmente no período noturno. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
0429/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando realizar pintura de faixa de travessia de pedestres, em frente ao
estacionamento do restaurante Valderi, localizado na rua Castro Alves, nº 51
- bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7299/18. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de
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ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na região da rua
Tupi, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 7306/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à equipe médica do
Hospital Municipal Maria Braido, responsável pelo excelente trabalho de
acompanhamento e cuidados a Senhora Aparecida Miron, até a data de seu
falecimento. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto,
faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Processo nº. 7336/18.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano
do Sul, por ter recebido oficialmente o “Selo São Paulo Amigo do Idoso”.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7337/18.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à
ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando
que os supermercados e hipermercados disponham sobre a forma de afixação
de preços e disposição de informações aos consumidores idosos e aqueles com
deficiência. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
7377/18. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à
empresa AES Eletropaulo, visando providências quanto as estruturas
pertencentes ao poste de energia elétrica, que se desprenderam e ficaram
presas entre os galhos da árvore, situada na rua Anita Garibaldi, altura do
número 250, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 7433/18. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos
da escola Professora Yolanda Ascêncio, que realizaram a prova do Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, pela expressiva participação, totalizando
com as demais escolas estaduais da cidade 688 estudantes. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7434/18. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações aos alunos da escola Maria Trujilo Torloni, que realizaram a
prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, pela expressiva
participação, totalizando com as demais escolas estaduais da cidade 688
estudantes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
hae

33

7435/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos da escola Professora Maria
Conceição Moura Branco, que realizaram a prova do exame nacional do
ensino médio - enem, pela expressiva participação, totalizando com as demais
escolas estaduais da cidade 688 estudantes. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 7436/18. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos
da escola Laura Lopes, que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM, pela expressiva participação, totalizando com as demais
escolas estaduais da cidade 688 estudantes. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 7437/18. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos
da escola Professora Joana Motta, que realizaram a prova doExame Nacional
do Ensino Médio - ENEM, pela expressiva participação, totalizando com as
demais escolas estaduais da cidade 688 estudantes. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7438/18. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações aos alunos da escola Professor Edgar Alves da Cunha, que
realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, pela
expressiva participação, totalizando com as demais escolas estaduais da
cidade 688 estudantes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 7439/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos da escola
Coronel Bonifácio de Carvalho, que realizaram a prova doExame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, pela expressiva participação, totalizando com as
demais escolas estaduais da cidade 688 estudantes. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7440/18. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações aos alunos da escola Professor Alfredo Burkart, que
realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, pela
expressiva participação, totalizando com as demais escolas estaduais da
cidade 688 estudantes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 7441/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos da escola
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Padre Alexandre Grigoli, que realizaram a prova do Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, pela expressiva participação, totalizando com as
demais escolas estaduais da cidade 688 estudantes. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7450/18. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com auxílio de motocicletas no interior dos 3 cemitérios da
cidade, sendo eles: -Cemitério das Lágrimas - Rua da Eternidade, 263 - Nova
Gerty; - Cemitério da Saudade - Rua Eng, Armando de Arruda Pereira, 880 Cerâmica; - Cemitério São Caetano - Rua Piauí - Santa Paula. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7451/18. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança
Pública, visando a criação de uma base permanente embaixo do viaduto da
avenida Almirante Delamare esquina com a rua das Juntas Provisórias.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7452/18.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao comando
da Polícia Militar do estado de São Paulo, visando a criação de uma base
permanente embaixo do viaduto da avenida Almirante Delamare esquina com
a rua das Juntas Provisórias. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0021/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com objetivo de
coibir algazarras durante todo o dia aos finais de semana, nas proximidades
da rua Taipas nº 1213, bem como eventual consumo de drogas inclusive na
presença de crianças. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0036/19. 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. 0037/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro
Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0038/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes em todo
o bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
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Processo nº. 0039/19. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes
em todo o Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0045/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício
à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a extensão, e
também pelas ruas circunvizinhas, da rua Pelegrino Bernardo, 1030, bairro
Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0070/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à
empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a retirada de fios de alta tensão sem
utilização e organização dos fios energizados, na praça da Igreja Matriz, no
bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0093/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações aos guardas civis municipais,
envolvidos de maneira direta ou indireta, na ocorrência de tentativa de
suicídio, no último dia 03 de janeiro. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0099/19. César Rogério Oliva. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações á Equipe
de Futebol do São Caetano, pela excelente campanha na Copa São Paulo de
2019. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0100/19.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Congratulações à equipe dos Guardas Civis Municipais - GCM 3º
Classe - Alexsandro, GCM 3º Classe Dos Santos, pela apreensão do veículo
roubado, 1 simulacro, 2 chaves de automóveis da marca NISSAN e 1 parte
masculina, na madrugada do dia 14 de janeiro, no município de São Caetano
do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0114/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Dr. Guerdson
Ferreira, pela posse como Delegado Titular da Delegacia Seccional de Polícia
de Diadema. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0115/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Dr.
Francisco José Alves Cardoso, pela posse como Delegado Titular da
Delegacia Seccional de Polícia de Santo André. Colocado em discussão,
hae

36

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0116/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Dr. Ronaldo Tossunian, pela posse
como Delegado Titular da Delegacia Seccional de Polícia de São Bernardo do
Campo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0119/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio
de ofício à Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo para
envidar esforços junto ao Governo Federal – Ministério das Minas e Energia,
tendo como intuito autorizar a instalação de pontos de carregamento de
energia (totens) para veículos híbridos e ou movidos á energia elétrica, nos
postos de combustíveis, prédios públicos, praças e parques. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0120/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Abihpec Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos, com o objetivo de proteger o meio ambiente, solicitar aos
fabricantes de bronzeadores e protetor solar que se abstenham de produzir tais
produtos com oxibenzona e o octinoxato. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0134/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas na região do teatro Paulo Machado de Carvalho, na
alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0137/19. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas com auxílio de viaturas, motocicletas, bicicletas e Base
Comunitária Móvel no entorno do Park Shopping São Caetano, com o intuito
de garantir a ordem e a segurança dos transeuntes e moradores do local.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0167/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à
ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando
solicitar á rede comercial de São Caetano do Sul que disponibilize em seus
espaços físicos totens de recarga para eletrônicos. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0175/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício ao Governador do Estado de São
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Paulo, visando a criação de um Batalhão de Ações Especiais de Polícia –
BAEP na região do ABC. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0176/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando
envio de ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando a criação de
uma unidade do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais)
na região do ABC. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0177/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de
ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando a instalação de uma
Base de Radiopatrulha Aérea (BRPAE) da Polícia Militar na região do ABC.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0181/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações à Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) pelos excelentes serviços prestados à população
usuária do sistema ferroviário. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0185/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações para Coordenadoria Municipal da Terceira Idade (COMTID)
pela realização do projeto Integrando Cultura e Saúde. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0197/19. Eclerson Pio Mielo.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
verificar a possibilidade de desativar o Ponto Digital e implantar uma Base
fixa de segurança da PM na rua Oriente, nº 501, em frente a EMEF 28 de Julho
– bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0199/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando
envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando assegurar
à pessoa com deficiência a possibilidade de registrar tal condição na carteira
de identidade expedida pelo órgão competente. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0200/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre
Eustáquio - VIPE -, visando instalar o código QR code nos ônibus, contendo
o itinerário, mapa e demais endereços de serviços públicos situados em São
Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
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nº. 0201/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando
envio de ofício à empresa CPTM - Estação SCS, visando a afixação de fotos
de pessoas desaparecidas nos espaços de propaganda (outdoors), dentro 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. 0233/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil
- 40ª Subsecção da Secção de São Paulo, visando que envide esforços para
que os estacionamentos disponibilizem vagas reservadas para pessoa inscrita
na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, com inscrição definitiva em torno
de fóruns e órgãos da administração pública, no município de São Caetano do
Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0234/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à
empresa CPTM - Estação SCS, visando a realização de serviços de capina,
limpeza e roçada sito à rua Perrella, altura do número 487 (estação
ferroviária), bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0252/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo
aniversário do idealizador e fundador do Lions Club, Melvin Jones, no último
dia 13 de janeiro, comemorado pelo lions clubes do mundo inteiro. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0253/19. Edison
Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPMM, visando rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da
rua Antônio Benedetti Sobrinho, bairro Boa Vista. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0254/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas da e por toda a extensão da rua Porto
Calvo, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0255/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da Sebastião Gomes de Lima,
bairro gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0256/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª
Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por
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toda a extensão da rua Frieda, bairro Nova gerty. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0257/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua
Adelaide, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0258/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas
circunvizinhas e por toda a extensão da rua Ângelo Ferro, bairro Mauá.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0259/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do
6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a
extensão da rua Villa Lobos, bairro Boa Vista. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0260/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Rio
Grande da Serra, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0261/19. Edison Roberto Parra. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Giovanni Perucchi, bairro
Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0262/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício
à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e
por toda a extensão da rua Duvilio José Quaglia, bairro Oswaldo Cruz.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0263/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do
6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda
extensão da rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0264/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua
Okinawa, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
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Processo nº. 0275/19. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no entorno do
cemitério São Caetano, rua Tiradentes, 219, bairro Santa Paula. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0276/19. Eduardo José Vidoski.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas no entorno do cemitério da Saudade, localizado na rua Eng.
Armando de Arruda Pereira, 880, bairro Cerâmica. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0277/19. Eduardo José Vidoski.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas no entorno do cemitério das Lágrimas, estrada das
Lágrimas, 525-1249, Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0284/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor
Aparecido Inácio da Silva, “Cidão do Sindicato”, pelas relevantes ações em
prol da permanência da General Motors em nosso município. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0287/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º
BPM-M, visando rondas ostensivas em concomitância com a tecnologia de
veículo aéreo não tripulado (DRONE) no entorno das escolas. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0356/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Congratulações ao Corpo de Bombeiros - Polícia Militar do Estado
de São Paulo, por enviar para a cidade de Brumadinho-mg, 44 Bombeiros,
dois helicópteros Águia, 11 viaturas e 2 cães farejadores, para auxiliar nas
buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0363/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas nas ruas circunvizinhas e por toda a extensão da rua Panati
com a avenida Lemos Monteiro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0365/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS,
visando realizar a poda das árvores situada à rua Ribeirão Pires, bairro Mauá.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0391/19.
César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor
Prefeito municipal, visando celebrar convênio com intuito de estabelecer
parceria entre as polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal, no âmbito
do município de São Caetano do Sul, tal qual preceitua a Lei Estadual nº
16.932 de 24 de janeiro de 2019. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0405/19. Eclerson Pio Mielo e outros.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul ACISCS, pelos 81 anos de fundação. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0406/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério da justiça
visando medidas urgentes para combater a violência contra a mulher no nosso
país. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0408/19.
Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Doutor Paulo Alves por sua posse
em 31 de janeiro de 2.019, como Secretario de Habitação e Regularização
Fundiária do município de Santo André/SP. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0409/19. Carlos Humberto Seraphim.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Eugenio
Geninho Zuliani, por sua posse em 01 de fevereiro de 2.019, como Deputado
Federal, onde lhe desejamos sucesso, sabedoria e perseverança no
desempenho do exercício dessa importante missão. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0410/19. Carlos Humberto Seraphim
e Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor
Senador Davi Alcolumbre, por sua eleição e posse em 02 de fevereiro de
2.019, como Presidente do Senado Federal, onde lhe desejamos sucesso,
sabedoria e perseverança no desempenho do exercício dessa importante
missão. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0411/19. Carlos Humberto Seraphim e Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Rodrigo Maia,
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por sua eleição e posse em 01 de fevereiro de 2.019, como presidente da
Câmara dos Deputados. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0419/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a Exma. Ministra
de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Senhora Damares
Alves pelo seu trabalho em prol das famílias do nosso país. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0427/19. Eduardo José Vidoski.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações a Secretaria de Esportes Lazer e Juventude pela realização da
42° Prova de Reis de São Caetano do Sul, no último dia 13 de janeiro.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7325/18.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Cleonice Maria
dos Santos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
0077/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do GCM José
Florêncio da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0107/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do
Guarda Civil Municipal, Senhor José Florêncio da Silva. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0112/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento do Senhor Irineu de Oliveira Paz. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0113/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento do Senhor Alberto Demenis. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0117/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento do Senhor Andre Lima de Brito. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0118/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
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Pesar pelo falecimento da Senhora Ieda Maria da Silva. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0122/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento da Senhora Márcia de Sousa Santos. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0172/19. Anacleto Campanella
Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Irma Braido Joaquim Araújo.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0184/19.
Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Cantor José Marciano.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0193/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do estimado médico
ginecologista Drº. Túlio Negro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0198/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento da atleta ginasta Jackelyne Silva. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0219/19. Eclerson Pio Mielo e
outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento da Guarda Civil Municipal - GCM Iara
Cristina de Oliveira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0285/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do médico pediatra,
Dr. Moacir Parra. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0340/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Clara
Batista Milani. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 0367/19. Jander Cavalcanti de Lira e outros. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da
Senhora Elisabete Josefa de Macedo. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
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“Aprovado”. Processo nº. 0404/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento do Dr. Paulo Lopes Herculano. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 0413/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento do Senhor Francesco de Simone. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0425/19. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento do Senhor Marco Aurélio Lamana Gallo, ocorrido no
dia 08 de janeiro deste ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 0428/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora
Maria Fernanda Maio Henriques. 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. Faz
uso da palavra o Nobre Edil: César Rogério Oliva. O Presidente solicita e o
Vereador Edison Roberto Parra assume a presidência da Mesa, que procede à
chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre
Edil: Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassuma a presidência da Mesa. O
Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores.
Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Edison Roberto Parra; Jander
Cavalcanti de Lira e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 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 Único - Processo nº 0232/19. Eleição dos Membros para a
composição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de São
Caetano do Sul para o Biênio 2019/2020. Em questão de Ordem, o Vereador
Jander Cavalcante de Lira solicita ao Presidente que esclareça como se dará a
votação. O Sr. Presidente esclarece que de acordo com o artigo 40, do
Regimento Interno, a eleição das comissões permanentes será feita por
escrutínio público, considerando-se eleito, em caso de empate, o vereador
mais votado. Ainda de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 40, do Regimento
Interno, a votação das comissões será feita mediante cédulas impressas,
mimeografadas, manuscritas ou digitadas, assinadas pelo votante, indicandohae
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se o nome dos vereadores, a legenda ou sub-legenda partidária e as respectivas
comissões. E que, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 40, do Regimento
Interno, os vereadores concorrerão à eleição sob a mesma legenda pela qual
foram eleitos. Isso posto, procede-se à votação da Comissão de Finanças e
Orçamento. O Sr. Presidente informa que foram apresentados à Mesa os
seguintes nomes de vereadores inscritos para comporem a Comissão de
Finanças e Orçamento: Eduardo José Vidoski – PSDB; Maurício Fernandes
da Conceição – DEM; Moacir Luiz Gomes Rubira – PRB; Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva – MDB; e Ubiratan Ribeiro Figueiredo – PR.
Estando os senhores vereadores de posse das cédulas de votação, o Sr.
Presidente esclarece que, após a chamada, deverão declarar seu voto,
entregando-as, devidamente preenchidas e assinadas. O Sr. Presidente
convida o 1º Secretário para proceder à chamada nominal dos senhores
vereadores. Assim é procedido. Concluída a votação e apurados os votos, o
Sr. Presidente declara eleitos membros da Comissão de Finanças e
Orçamento para o Biênio 2019/2020, os seguintes vereadores: Eduardo José
Vidoski – PSDB; Maurício Fernandes da Conceição – DEM; Moacir Luiz
Gomes Rubira – PRB; Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva – MDB; e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo – PR, todos eleitos com 17 votos. Dando
prosseguimento, passa-se para a votação dos membros da Comissão de
Justiça e Redação. O Sr. Presidente informa que foram apresentados à Mesa
os seguintes nomes de vereadores inscritos para comporem a Comissão de
Justiça e Redação: Caio Eduardo Kin Jesus Funaki – PEN; Carlos Humberto
Seraphim – DEM; César Rogério Oliva – PR; Francisco de Macedo Bento –
PP; e Marcos Sergio Gonçalves Fontes – PSDB. Estando os senhores
vereadores de posse das cédulas de votação, o Sr. Presidente esclarece que os
membros eleitos para a Comissão de Finanças e Orçamento não poderão ser
votados para a Comissão de Justiça e Redação, de acordo com o parágrafo 3º,
do artigo 40, do Regimento Interno. O Sr. Presidente convida o 1º Secretário
para proceder à chamada nominal dos senhores vereadores, esclarecendo que
deverão votar da mesma forma que o fizeram para eleger a Comissão de
Finanças e Orçamento. Assim é procedido. Concluída a votação e apurados
os votos, o Sr. Presidente declara eleitos membros da Comissão de Justiça e
Redação para o Biênio 2019/2020, os seguintes vereadores: Caio Eduardo
Kin Jesus Funaki – PEN; Carlos Humberto Seraphim – DEM; César Rogério
Oliva – PR; Francisco de Macedo Bento – PP; e Marcos Sergio Gonçalves
Fontes – PSDB, todos eleitos com 17 votos, um voto ausente, e para este feito
o Presidente da Mesa não vota, bem como os membros da Mesa não podem
ser votados.
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O Sr. Presidente solicita aos senhores vereadores eleitos para comporem as
comissões permanentes que se reúnam a fim de escolherem o Presidente e o
Vice-Presidente das respectivas comissões. Para esta finalidade, o Sr.
Presidente suspende a sessão por dez minutos. O Sr. Presidente reabre a
sessão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento para o biênio
2019/2020 entregam à Mesa o resultado da apuração dos votos para Presidente
e Vice-Presidente. O Presidente da Mesa anuncia eleito Presidente da
Comissão Finanças e Orçamento para o biênio 2019/2020 o Vereador
Eduardo José Vidoski, e para Vice-Presidente eleito, da mesma comissão, o
Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Os membros da Comissão de
Justiça e Redação para o biênio 2019/2020 entregam à Mesa o resultado da
apuração dos votos para Presidente e Vice-Presidente. O Presidente da Mesa
anuncia eleito Presidente da Comissão de Justiça e Redação para o biênio
2019/2020 o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes e para VicePresidente, da mesma comissão, o Vereador Carlos Humberto Seraphim.
Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente
solicita que as comissões se reúnam na próxima quinta-feira, dia 7 deste mês,
a fim de elaborarem pareceres do projeto que já se encontra nas comissões e
declara, às dezenove horas e quatorze minutos, encerrada a presente Sessão.
Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada
pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ..............................................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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