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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e um 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 20ª Sessão Ordinária, 

do 3º Ato Solene, da 4ª Sessão Solene e da 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Sessão 

Extraordinária 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. 1784/19. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal do 

exercício de 2.019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

1457/19. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Senhor Diretor de 

Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do Balanço 

Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas 

Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da Despesa, e a 

Demonstração das Variações Patrimoniais relativas ao mês de junho de 2019. 

“À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1071/05. Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Reitor em Exercício da USCS, 

encaminhando cópia do Convênio entre aquela autarquia e o Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. “Ciente”. Processo nº. 

0053/05. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.431, de 25/06/19. “Ciente”. Processo nº. 

2387/05. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.443, de 26/07/19. “Ciente”. Processo nº. 

0863/06. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.440, de 18/07/19. “Ciente”. Processo nº. 

1211/07. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.430, de 24/06/19. “Ciente”. Processo nº. 

0323/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.432, de 25/06/19. “Ciente”. Processo nº. 

5890/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.441, de 22/07/19. “Ciente”. Processo nº. 

0552/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 
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encaminhando cópia do Decreto nº 11.434, de 27/06/19. “Ciente”. Processo nº. 

1005/19. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.426, de 03/07/19; 11.429, DE 

11/07/19; 11.433, de 27/06/19; 11.436, de 11/07/19; 11.437, de 12/07/19; 

11.435, de 01/07/19; 11.442, de 26/07/19. “Ciente”. Processo nº. 3215/19. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia 

do Decreto nº 11.444, de 30/07/19. “Ciente”. Processo nº. 2870/19. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2822/19. César Rogério Oliva. 

Projeto de Lei que "Estabelece diretrizes para a política de prevenção à 

corrupção nas contratações públicas 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. 2824/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização 

sobre a Doença de Pompe' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2840/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de avisos nos 

estabelecimentos bancários sobre a resolução nº 3694/2009 do Banco Central do 

Brasil obrigando os bancos ao recebimento de boletos, dentro do prazo de 

vencimento, de contas de consumo, tais como água, luz, telefone e taxas de 

qualquer valor, diretamente nos caixas de atendimento presencial e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2863/19. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 

Lei que "Garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir 

da trigésima nona semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando 

escolhido o parto normal 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. 2869/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a proibição de exposição artística ou cultural com teor 

pornográfico ou vilipêndio a símbolos religiosos em espaços públicos na cidade 

de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 2873/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui a distância mínima entre os contêineres azuis (caçambas coletoras 

de lixo), e os poços artesianos e bicas públicas do município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2880/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Obriga a instalação de indicadores 

luminosos nas casas noturnas, danceterias e casas de espetáculo, localizadas no 
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município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2903/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da instalação de dispositivo de áudio junto a equipamento de 

leitura óptica utilizados pelos estabelecimentos de qualquer natureza, situados 

no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2904/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da instalação de câmeras de vídeo, para monitoramento da 

movimentação, em frente e nas proximidades das escolas do município de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2912/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a substituição de mictórios não-

ecológicos pelos mictórios ecológicos, em supermercados, hipermercados, 

shopping centers e demais locais de grande fluxo de pessoas, 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. 2914/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de 

Conscientização sobre o Câncer de Cabeça e Pescoço' e dá outras providências.". 

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

nº. 2915/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Estabelece o projeto 

"Estudante nota 10", 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. 2916/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Determina a criação do fundo municipal de prevenção e combate à corrupção, 

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. 

2917/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a necessidade 

das locadoras de veículos automotores disponibilizarem automóveis adaptados 

para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 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. 2918/19. 

César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a vedação de nomeação 

a cargo de confiança no âmbito Executivo Municipal, de pessoas que tenham 

sido condenadas pela Lei nº 11.340, e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2941/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o descarte de livros 

didáticos inservíveis no âmbito do município de São Caetano do Sul.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 
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2982/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul, a 'Semana da Conscientização sobre a Abordagem da Violência Contra 

a Mulher no Ambiente Escolar' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2999/19. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos serviços de aplicativos de 

transporte particular de passageiros, no âmbito do município de São Caetano do 

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

Processo nº. 3001/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de 

Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul a 'Semana de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade (TDAH)' e dá outras providências.". “Às 

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

3002/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Proíbe, 

no âmbito do município de São Caetano do Sul, a realização de eventos de 

qualquer natureza, nas vias e logradouros públicos situados no entorno dos locais 

de aplicação de prova nos dias e horários de realização de processo seletivo para 

ingresso nas universidades públicas e concursos destinados a provimento de 

cargos públicos, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3030/19. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que "Autoriza a disponibilização de espaço para 

"Coworking Municipal", 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. 3037/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Skatista' e dá outras providências.". 

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

nº. 3038/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul, a 'Semana de Conscientização de Professores, Coordenadores ou 

Diretores de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, sobre a 

importância da notificação, às autoridades competentes, de suspeita ou 

confirmação da prática de maus-tratos, abuso sexual, violência doméstica ou 

bullying contra crianças e adolescentes', e dá outras providências.". “Às 

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

3057/19. Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que "Institui o programa 

'Escola Livre', 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. 3067/19. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 



 

 

hae  5 

Lei que "Estabelece normas para o serviço de atendimento médico de urgência 

quanto à remoção de paciente para hospitais privados 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. 3072/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Assegura a prioridade nos 

programas habitacionais, implementados ou desenvolvidos pelo município de 

São Caetano do Sul, às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de 

pessoas ou exploração sexual, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3073/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de 

Conscientização sobre o Câncer Colorretal', e dá outras providências.". “Às 

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

3076/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

isenção da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos, 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. 3077/19. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Autoriza o ensino domiciliar na 

educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio para os menores de 18 (dezoito) anos e dá outras providências.". “Às 

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

3083/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de 

Conscientização, Orientação e Incentivo ao Cultivo de Plantas Alimentícias não 

Convencionais - PANCS' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3085/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos condomínios residenciais e comerciais, para orientar seus 

funcionários a afixarem placas e ou cartazes informando os números das centrais 

de atendimento para casos de violência doméstica, no município de São Caetano 

do Sul e da outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3129/19. 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 do Check Up Geral Já', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3130/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a orientação para adultos, adolescentes e crianças 

quanto ao ácido bórico (borato de sódio) 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. 3143/19. César Rogério Oliva. Projeto 
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de Lei que "revoga os artigos 1º e 3º a Lei nº 5.021 de 25 de agosto de 2011, 

dispõe sobre a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas nos locais 

que especifica, no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". 

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

nº. 3144/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul, a 'Semana de Conscientização sobre Internet Segura' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3145/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre os critérios de destinação de recursos de 

programas habitacionais para mulheres chefes da família, no município de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3146/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de informação 

referente a 'Manobra de Heimlich', nos locais que especifica, no município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3148/19. Mesa Diretora. 

Projeto de resolução que "Autoriza a Mesa Diretora da Câmara Municipal a 

transferir para a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, os bens que 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3170/19. Edison Roberto Parra. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de Oração pelas Autoridades da Nação' 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3237/19. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

Município de São Caetano do Sul, 'A Semana de Incentivo ao Uso de Bicicletas 

e Conscientização sobre a Importância do Respeito aos Ciclistas', e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 2819/19 a 2821/19. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de vaga de embarque e desembarque na altura do 

numeral 143 da rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; a implantação 

de uma lombada na avenida Guido Aliberti, altura do numeral 5111, no bairro 

Mauá; e a eliminação da poça d'água que se formou na guia da faixa de travessia 

de pedestres em frente a EMEI Luiz José Giorgetti, sito à rua Graça Aranha, 

numeral 83, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2823/19. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a implantação de uma lombofaixa na passagem dos 

torneleiros antes da rua João Galego, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº. 2825/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando para que realize estudos para a instalação de 

equipamentos de ginástica para a terceira idade na praça da Riqueza, no bairro 

da Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2826/19 a 2830/19. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para maior organização 

no bazar da campanha de doação de agasalhos do Fundo Social de Solidariedade, 

em São Caetano do Sul; colocação de bebedouros pelo Espaço Verde Chico 

Mendes; sinalização de metragens nas extensões das pistas de caminhada/corrida 

do Espaço Verde Chico Mendes; para a colocação de placas com os nomes das 

ruas visíveis, em todos os bairros de São Caetano do Sul; e colocação de câmeras 

em torno da praça Terço dos Homens, no bairro São José, além de uma proteção 

para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que fica no local. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2833/19 a 2838/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: melhorias na sinalização de trânsito nos cruzamentos das ruas 

Boa Vista, Prestes Maia e João Molinari, todas no bairro Boa Vista; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a divulgação do cardápio 

alimentar fornecido pelo poder público nas escolas e creches municipais; 

implantar o serviço permanente de psicologia e assistência social para vítimas 

de acidentes causados por motivo de força maior ou caso fortuito; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o prêmio “Professor de Práticas 

Inovadoras” aos professores da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do 

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

pneus inservíveis empregados como matéria-prima na plantação de mudas nos 

espaços públicos do município; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre o "Programa Facultativo de Adoção de Campos de Futebol e 

Equipamentos ou Unidades de Esportes no Município". “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2841/19 a 2855/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação de ponto público de coleta de lixo eletrônico, no bairro 

Mauá; a implantação de ponto público de coleta de lixo eletrônico, no bairro 

Oswaldo Cruz; a implantação de ponto público de coleta de lixo eletrônico, no 

bairro Santa Maria; a implantação de ponto público de coleta de lixo eletrônico, 

no bairro Santa Paula; a implantação de ponto público de coleta de lixo 

eletrônico, no bairro Santo Antônio; a implantação de ponto público de coleta de 

lixo eletrônico, no bairro São José; a implantação de ponto público de coleta de 

lixo eletrônico, no bairro Prosperidade; a implantação de ponto público de coleta 

de lixo eletrônico, no bairro Boa Vista; a implantação de ponto público de coleta 

de lixo eletrônico, no Centro; a implantação de ponto público de coleta de lixo 
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eletrônico, no bairro Barcelona; a implantação de ponto público de coleta de lixo 

eletrônico, no bairro Cerâmica; a implantação de ponto público de coleta de lixo 

eletrônico, no bairro Fundação; a implantação de ponto público de coleta de lixo 

eletrônico, no bairro Jardim São Caetano; a implantação de ponto público de 

coleta de lixo eletrônico, no bairro Nova Gerty; e a implantação de ponto público 

de coleta de lixo eletrônico, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2859/19 e 2860/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da raiz da árvore e a reforma da calçada da rua Cav. 

Ernesto Giuliano, em frente ao estacionamento da Fundação das Artes; e a 

substituição das luzes atuais pelas de LED nas ruas do bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2861/19 e 2862/19. Eclerson Pio Mielo e 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  à Secretaria Municipal 

de Educação a realização de convênio com a Secretaria Municipal de Cultura, 

visando incentivar a prática de atividades artísticas, nas áreas do teatro, cinema, 

música, artes plásticas e etc., nas escolas, a fim de preparar e revelar jovens 

talentos, para representarem o nosso município em diversos eventos artísticos; e 

à Secretaria Municipal de Educação a realização de convênio com a Secretaria 

Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, visando incentivar a prática de 

esportes nas escolas, a fim de revelar e preparar potenciais talentos, para que 

possam representar o nosso município como atletas em diversos campeonatos 

esportivos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2864/19. Ricardo Andrejuk. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma base da 

GCM no antigo Centro Digital, sito à rua Oriente, 501 - Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2865/19 a 2867/19. 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 

instituir a Caçamba Social; para com brevidade, a instalação de lixeiras seletivas 

nas praças, parques, escolas e logradouros públicos; e para com brevidade, 

instalar câmeras de vigilância nas praças e parques municipais, informando aos 

usuários que o equipamento de lazer está monitorado. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2876/19 a 2879/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a canalização do córrego na avenida Antônio da Fonseca 

Martins, bairro São Jose, desde a rua João Almendra até a avenida Guido 

Aliberti; estudos criteriosos para implantação de mão única na rua Pinto Ferraz, 

sentido rua Paraíba/Av. Senador Roberto Simonsen; o uso de drones nos 

mutirões de combate a dengue; e a instalação de uma base comunitária de 

segurança na rua Guaiamú, proximo à capela Santa Maria, bairro Santa Maria. 
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“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2881/19 a 2890/19. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua João 

Semenoff, no bairro Mauá; a reforma do passeio público no entorno do parque 

Cidade das Crianças, no bairro Santa Maria; a poda das árvores da avenida 

Presidente Kennedy, nas proximidades do parque Cidade das Crianças; o 

conserto de um buraco na avenida Guido Aliberti, altura do numeral 1051; que 

seja realizado o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Solimões, no 

bairro Santa Maria; a manutenção e compra de material para o Hospital de 

Emergência - Albert Sabin; a manutenção e/ou substituição dos aparelhos para 

prática de exercícios físicos quebrados e danificados do Espaço Verde Chico 

Mendes; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

bicicletas, motos e viaturas em toda extensão da rua Dora; a fiscalização de 2 

casas supostamente abandonadas, situadas à avenida Tereza Campanella, que se 

tornaram pontos de usuários de drogas e moradia de delinquentes; e a instalação 

de um semáforo com botoeira de pedestres, na rua São Paulo, congruência com 

a rua Julieta. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2891/19 e 2892/19. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a pintura de guia e devida sinalização 

da proibição de estacionamento no cruzamento das ruas João Ramalho e 

Adelaide, no bairro Boa Vista; e a urgente instalação de um redutor de 

velocidade, do tipo lombada, na rua Professora Maria Macedo, ao lado no 

número 521. “Ao Senhor Prefeito”. 2893/19 a 2895/19. Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a reforma da calçada localizada na avenida 

Presidente Kennedy, altura do número 2.643, no bairro Santa Paula; a 

revitalização na E.M.I. Matheus Constantino, localizada na rua Silvia, 1743, no 

bairro Nova Gerty; e providências no sentido de realizar a revitalização na EMEI 

José Auricchio, localizada na rua Santa Rosa, 79, no bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2897/19 a 2900/19. Sidnei Bezerra da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a repintura da faixa de pedestres sito à alameda São Caetano, 

numeral 51; a implantação de um bicicletário no Terminal Rodoviário Nicolau 

Delic, sito à rua Serafim Constantino s/n, centro São Caetano do Sul; a 

manutenção e possível modernização dos brinquedos da praça Maria Salete 

Bento Cicarone, bairro Santa Paula; e o recapeamento asfáltico, bem como a 

supressão do buraco localizado na altura do nº 186 na rua dos Mármores, no 

bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2901/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a manutenção dos bebedouros no parque Espaço Verde Chico 
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Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2906/19 e 2907/19. Ricardo 

Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: intensificar a fiscalização ou disponibilizar uma 

viatura de fiscalização de trânsito, no horário de saída dos alunos, para atuar em 

frente a Escola Municipal de Educação Infantil Romeu Fiorelli, sito à rua Berilos 

113 - bairro Prosperidade; e a poda de árvore localizada na rua da Fortuna ( Igreja 

Paroquia Nossa Senhora da Prosperidade). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2911/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando substituir os mictórios comuns em prédios públicos, 

parques e praças por mictórios ecológicos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2913/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que seja realizada fiscalização na rua José Olanda, altura do numeral 

96, com a finalidade de autuar e remover um veículo abandonado no local. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2927/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja criado criado o Programa de 

Parcelamento Incentivado - PPI, para os débitos dos munícipes junto ao Sistema 

de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA, com a finalidade de reduzir 

juros e multas, além de conceder um maior número de parcelas, para quitação 

dos referidos débitos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2929/19 a 2931/19. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a inversão da mão única de direção 

da rua São Jorge, entre o trecho das ruas Machado de Assis e Conceição – bairro 

Santo Antônio; a proibição do estacionamento de caminhões e ônibus na rua 

Machado de Assis, no trecho entre as ruas Major Carlos Del Prete e São Jorge – 

bairro Santo Antônio; e instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) 

defronte à Escola Municipal de Educação Infantil Emilio Carlos, localizada na 

rua Gonzaga nº 241 – Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2933/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando instalar redes ou tela de proteção anti-pombos na sala de 

Primeiros Socorros localizada no parque Espaço Verde Chico Mendes e demais 

locais que podem servir de nidação a essas aves. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2935/19 e 2936/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalar suportes para bicicletas nos equipamentos de saúde pública 

do município; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados 

no ambiente escolar da rede pública municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2937/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a urgente instalação de um redutor de velocidade, do tipo 

lombofaixa, na rua Espírito Santo, em frente ao número 756, no bairro Cerâmica. 
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“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2938/19 e 2939/19. Edison Roberto 

Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de um semáforo no cruzamento da 

rua Alegre com a rua Joana Angélica, no bairro Barcelona; e em conjunto com a 

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade 

Reduzida e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, providenciar a devida 

acessibilidade as calçadas e identificação para as cadeiras de rodas dos 

munícipes que utilizam os passeios públicos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2940/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a abertura do CISE Benedicto Djalma Castro, nos finais 

de semana, localizado à rua da Garça, nº 323 - bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2942/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que se evite jogar, despejar ou deixar 

escorrer cimento e detritos da obra localizada na avenida Presidente Kennedy, 

3417, no passeio público e no bueiro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2943/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de painéis solares fotovoltaicos nos próprios municipais 

já existentes, bem como, nas novas edificações a serem construídas pela 

Prefeitura Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2946/19 e 2947/19. 

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 motocicletas, bicicletas e viaturas nas 

proximidades da EMEI Luiz José Giorgetti; e a celeridade no conserto de uma 

porta de ferro na EMEI Luiz José Giorgetti. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2948/19 a 2950/19. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

melhoria da iluminação dentro do parque Santa Maria, rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, n° 501, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Duvilio José Quaglia, bairro 

São José; e que seja realizada a poda da raiz de uma árvore na rua 28 de Julho, 

n° 224 - bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2951/19 a 

2954/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

reforma e revitalização do clube ABREV, avenida Pres. Kennedy, 2330 - Santa 

Paula; a revitalização da praça da Riqueza, bairro Prosperidade; a reforma da 

cobertura da quadra do ABREV, avenida Presidente Kennedy, 2330 - Santa 

Paula; e a construção de uma pista de skate no Espaço Verde Chico Mendes 

aonde se encontra o heliponto. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2958/19. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a abertura das quadras poliesportivas dos clubes municipais para 
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oferecer pernoite aos moradores em situação de rua, incluindo seus animais de 

estimação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2962/19. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxilio de motocicletas, bicicletas e viaturas 

nas proximidades do posto de combustível , na congruência das avenidas Papa 

João XXIII e Guido Aliberti, no bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2963/19 a 2966/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a troca do piso das salas de aula; a substituição de 4 vasos sanitários 

no banheiro, bem como adaptação da descarga em altura compatível ao uso das 

crianças; construção do telhado do depósito em alvenaria; e instalação de 

divisórias no banheiro dos fundos da EMEI José Ferrari, situada à rua Paraíba, 

646 - Centro; a pintura externa; a adequação da atual sala da direção para 

depósito de materiais de limpeza e higiene; e a adequação da sala 3, que hoje 

serve de suporte para sala da direção, na EMEI Octávio Tegão, situada à rua 

Capivari, 627 - Mauá; a troca e manutenção dos mobiliários das salas de aula; 

serviço de jardinagem; a construção de um espaço para guarda de materiais; a 

manutenção no telhado da guarita; a construção de mureta para conter a areia 

dos tanques; e a construção de cobertura da quadra, na EMEI 1º de Maio, situada 

à rua Rafael Correa Sampaio, 584 - Santo Antônio; e a instalação de armários de 

aço e de uma mesa para a Diretoria, na EMEI 1º de Maio, situada à rua Rafael 

Correa Sampaio, 584 - Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2967/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2969/19. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

criação do programa “A Caminho da Escola”, que visa a segurança dos pedestres 

em frente às escolas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2970/19 a 2972/19. 

Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: disponibilizar 

temporariamente, em forma de rodízio, a unidade móvel designada carreta saúde 

em movimento, às Unidades Básicas de Saúde que encontram-se em reforma; a 

instalação de redutor de velocidade na alameda São Caetano no trecho que 

compreende as ruas Oriente e Solimões, no bairro Santa Maria; e a instalação de 

uma lombofaixa na altura do nº 436 da rua Tocantins, defronte a paróquia nossa 

Senhora das Graças, em substituição a lombada existente na mesma via, próxima 

ao cruzamento com a rua Juruá, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2973/19 a 2975/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de um técnico ambiental para verificação de uma 
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árvore na rua Francesco de Martini, 271, bairro Oswaldo Cruz; a avaliação 

técnica de uma árvore com cupim na rua Barros, próximo ao nº 15, bairro São 

José; e que viabilize estudos criteriosos para a construção de uma pista de skate 

no parque a ser construído aonde se encontra o CER Pedro Furlan (Tamoyo). 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2978/19 a 2981/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a visita técnica para avaliar a retirada 

de uma árvore na rua Maranhão 476, bairro Santa Paula; a poda da raiz da árvore 

e reforma da calçada na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco em 

frente ao nº 136, bairro Santa Maria; a poda da raiz da árvore e reforma da 

calçada na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco em frente ao nº 

102, bairro Santa Maria; e a reforma da tampa da boca de lobo na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco 370, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2983/19 a 2986/19. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda de uma grande árvore situada à rua Oswaldo Cruz, altura do 

numeral 1775, bairro Santa Paula; a realização de reparos na sarjeta da estrada 

das Lágrimas, entre os números 612 e 628, no bairro Jardim São Caetano; a 

instalação de banheiros químicos ou construção de banheiros no parque Tom 

Jobim, no Espaço Cerâmica; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de motocicletas, bicicletas e viaturas em toda extensão do 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2989/19 a 2992/19. 

Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: limpeza e higienização da areia do 

parque Cidade das Crianças, sito alameda Conde de Porto Alegre, 840 - bairro 

Olímpico; a reforma e manutenção dos brinquedos no parque Cidade das 

Crianças, situado à alameda Conde de Porto Alegre, 840 - bairro Olímpico; a 

instalação de TV "indoor", para a divulgação de notícias e de prestação de 

serviços da Administração Municipal, em todos os próprios municipais; e 

estender o horário de interdição, da avenida Presidente Kennedy até as 18 horas, 

nos dias da semana em que funcione ao público como "Rua de Lazer". “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2993/19 e 2994/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: tratativas para implantação de uma 

farmácia 24 horas no Pronto Socorro Municipal; e verificação de esgoto sendo 

liberado em prédio da alameda São Caetano, nº 1234, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2995/19. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos técnicos para a permanência da 

feira-livre, realizada há anos na rua Humberto de Campos, bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2996/19 e 2997/19. Marcos Sergio Gonçalves 
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Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para com brevidade, criar o Programa Material 

Escolar Solidário, no município de São Caetano do Sul; e para com brevidade, 

instalar no Espaço Verde Chico Mendes a seção de guarda volumes, para 

frequentadores. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3000/19. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

alteração para mão única de direção a rua Giovani Perucchi, sentido da rua Bom 

Pastor para rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3004/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com intensificação, na praça das Andorinhas, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3005/19. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de 

avaliação por engenheiro ambiental ou profissional capacitado para tal fim, das 

condições da saúde da árvore situada à rua Amazonas, altura do numeral 1170, 

no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3006/19. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

conclusão da construção do parque já divulgado e projetado para ocupar a área 

onde hoje está edificado o clube recreativo esportivo Tamoyo, nomeá-lo como 

"Parque João Gilberto ". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3007/19 a 

3018/19. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize a repintura 

da demarcação de solo “Pare” localizada na esquina da rua Domênico Bottan 

com a rua Isacco Coppini, bairro Oswaldo Cruz; que realize o recapeamento 

asfáltico na estrada das Lágrimas, altura do número 1795, bairro Mauá; que 

realize a repintura da demarcação de solo que indica parada de ônibus, localizado 

na estrada das Lágrimas, 1521, bairro Mauá; que realize a repintura da 

demarcação de solo que indica “Estacionamento exclusivo para pessoas de 

deficiência”,na rua Maranhão, 1276, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Conselheiro Lafayette, especialmente 

nas proximidades da escola estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, altura 

do número 619, bairro Barcelona; que realize a repintura da demarcação de solo 

que indica “Estacionamento exclusivo para pessoas com deficiência”, na rua 

Maranhão 838, bairro Santa Paula; que realize estudos a fim de encaminhar 

especialistas em prevenção e combate a animais peçonhentos e outros seres 

nocivos a saúde, nos entornos da rua Rio de Janeiro, altura do número 1248, 

bairro Oswaldo Cruz; que realize a repintura da sinalização de solo “Pare”, 

localizada na rua João Ramalho altura do número 85, bairro Boa Vista; que 

realize o recapeamento asfáltico e a manutenção do passeio público na rua Juruá, 

no trecho que compreende as ruas dos Castores e a rua dos Meninos, bairro Nova 
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Gerty; que realize a repintura da sinalização de solo “Pare”, localizada na rua 

Taipas, esquina com a rua Capeberibe, bairro Barcelona; que realize o 

recapeamento asfáltico e a manutenção da valeta na alameda São Caetano, 

esquina com a rua Capeberibe, bairro Mauá; e que realize o recapeamento 

asfáltico em toda a extensão da rua João Semenoff, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3019/19. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a inclusão da disciplina Constituição 

Federal, na grade curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3022/19 a 3024/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da raiz e 

consequente reforma da calçada na rua Guaporé 111, bairro Santa Maria; estudos 

para a mudança da faixa de pedestre na rua Marlene esquina com a Nelly 

Pellegrino ; e a reforma e revitalização do parque Chico Mendes e a construção 

de pista de skate e patinação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3026/19 a 

3028/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que os templos de 

qualquer culto, que sejam de propriedade das entidades, fiquem desobrigados de 

anualmente, solicitarem a isenção da taxa de coleta de resíduos sólidos; a 

implantação do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) na cidade de São 

Caetano do Sul; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

criação de um “Coworking Municipal”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3031/19 a 3033/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

um cartão de identificação para moradores proprietários de veículos automotores 

e que suas residências não possuam garagem, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul; o reparo ou a substituição da tampa do bueiro, situada a avenida 

Goiás, 1447, em frente ao Burguer King, no bairro Santa Paula; e em todo bairro 

Oswaldo Cruz, com a finalidade de inibir assaltos nas residências. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3035/19 e 3036/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a plantação de nova árvore arrancada pela 

tempestade na rua Guaporé, 111, bairro Santa Maria; e a substituição da tampa 

da boca de lobo na avenida Goiás, 1477, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3039/19 a 3041/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: executar a poda de árvores localizadas na rua 

Marlene nº 968 e na casa vizinha de nº 976, no bairro Nova Gerty; a realização 

de recapeamento asfáltico na rua João Luís, no bairro Barcelona; e realizar o 

recapeamento asfáltico na rua Natale Furlan, no bairro Barcelona. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 3042/19 a 3052/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a aquisição de uniforme para as auxiliares de primeira infância 

que exercem suas funções nas escolas municipais de São Caetano do Sul; a 

aquisição de tendas móveis para o cemitério São Caetano do Sul, na rua 

Tiradentes, nº 291, bairro Santa Paula; a aquisição de tendas móveis para o 

cemitério das Lágrimas, na rua da Eternidade, nº 261, bairro Mauá; a aquisição 

de tendas móveis para o cemitério Cerâmica, na rua Eng. Armando de Arruda 

Pereira, nº 880 - bairro São José; a revitalização e melhorias relacionadas à 

acessibilidade na praça da Bíblia - Centro; a revitalização e melhorias 

relacionadas à acessibilidade na praça dos Imigrantes, avenida Presidente 

Kennedy - bairro Olímpico; a revitalização e melhorias relacionadas à 

acessibilidade na praça Cardeal Arcoverde - Centro; para revitalização e 

melhorias relacionadas à acessibilidade na Praça dos Estudantes, na avenida 

Goiás s/n - Centro; a revitalização e melhorias relacionadas à acessibilidade na 

praça das Figueiras - bairro Boa Vista; estudos e tratativas para revitalização e 

melhorias relacionadas à acessibilidade na Praça da Riqueza - Bairro 

Prosperidade; e estudos e tratativas para revitalização e melhorias relacionadas 

à acessibilidade na praça dos Castores - avenida Tijucussú - bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3060/19 e 3061/19. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: disponibilizar uma equipe exclusiva de atendimento de 

manutenção em escolas municipais de São Caetano do Sul; e a prorrogação e 

ampliação do Programa Agente Sênior no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3062/19 e 3063/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para com brevidade, instalar no Espaço Verde 

Chico Mendes a seção de achados e perdidos, com ênfase em divulgação de 

achados e perdidos pela internet; e para dispor sobre a implantação do uso de 

energia solar em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3064/19. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando em parceria com a Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, a instalação de tachões, redutor de velocidade, na 

alameda Conde de Porto Alegre, no trecho entre a rua Paraguassu e avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3065/19 e 3066/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

realize estudos de viabilidade para instalação de bancos (assentos) e para a 

realização de incremento na iluminação da Estação José Montilha - praça da 

Figueira, localizada na rua Boa Vista, altura do número 200, no bairro Nova 
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Gerty; e providências no sentido de realizar a reforma urgente da calçada 

localizada na rua Paschoale Cavana, altura do número 196, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3068/19 a 3071/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da raiz da árvore em frente à 

Igreja Santa Rita, na rua Alegre; estudos para a melhora da iluminação na 

alameda Araguaia, atrás da APAE, bairro Santa Maria; a poda das árvores na 

alameda Araguaia, atrás da APAE, próximo ao nº 738, bairro Santa Maria; e 

estudos criteriosos para a substituição das luzes atuais pelas de LED nas ruas do 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3074/19. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

aquisição de sopradores para utilização na limpeza urbana no município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3080/19 e 3081/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos e tratativas para que seja fixada a jornada de trabalho 

de 30 (trinta) horas para as lactaristas do município; e estudos e tratativas para 

que seja fixada a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas para as merendeiras do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3084/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

que refaça a plantação nesta calçada da avenida Goiás, próximo ao portão 4 da 

gm, em frente ao quiosque Avenida. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3086/19. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que realize a repintura da sinalização de solo “Carga e Descarga” 

localizada na rua Amadeu Vezzaro, altura do número 121, bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3092/19 a 3097/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para com brevidade, capacitar os servidores 

públicos nas unidades de rede municipal de saúde com a Língua Brasileira de 

Sinais; para com brevidade, dispor sobre a vacinação dos trabalhadores da 

construção civil às pessoas que indica, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul; para dar atendimento preferencial e emergencial à criança e ao 

adolescente com suspeita de câncer, em todos os exames na fase de diagnóstico 

e tratamento no âmbito do município de São Caetano do Sul; para com 

brevidade, padronizar as calçadas onde estão localizados centros comerciais, 

prédios públicos, casas de shows, shopping centers, restaurantes, bares e 

similares, tendo como objetivo a acessibilidade dos idosos, gestantes e pessoas 

com deficiência; para dispor sobre a implantação de uso de energia solar, 

utilizando células ou baterias fotovoltaicas nos semáforos da cidade; e para com 

brevidade padronizar a calçada, sito à rua Goitacazes, altura do nº 33, Centro, 

tendo como objetivo a acessibilidade dos idosos, gestantes e pessoas com 
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deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3099/19 e 3100/19. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas sobre a viabilidade 

da implantação de faixa de travessia de pedestres ou lombofaixa na rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, altura do nº 650 – bairro Cerâmica; e 

estudos e tratativas visando reparos no leito carroçável na confluência da rua 

José do Patrocínio e a rua Major Carlos Del Prete, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3102/19 a 3104/19. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: criar nas escolas municipais o "Programa Sorriso Nota 10", 

que determina a aplicação de flúor para os alunos do ensino infantil e 

fundamental da Rede Municipal de Ensino; capinagem na escola municipal 

ensino infantil - EMEI 1º de Maio, situada á rua Rafael Correa Sampaio, 584, 

bairro Santa Paula; e capinagem no centro integrado da terceira idade - CISE 

Moacyr Rodrigues, localizado à rua Rafael Correa Sampaio, 600, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3109/19 e 3110/19. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: armazenamento e retirada de lixo nas 

esquinas das ruas Antônio Benedetti Sobrinho e Villa Lobos com a avenida 

Presidente Kennedy; e a substituição imediata dos bancos na sala de espera do 

Terminal Rodoviário Intermunicipal e Interestadual José Pedrossiani, à rua Sto. 

Antonio, nº 50, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3112/19 a 

3118/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a demarcação de vaga 

destinadas a motocicletas, na rua Peri, 296, bairro Oswaldo Cruz; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no período matutino e noturno na 

praça Ivanhoé Espósito onde se localiza o monumento ao Terço dos Homens e 

imediações na confluência da rua Humberto de Campos com a rua Luiz Cláudio 

Capovilla Filho filho, no bairro São José; a manutenção e revitalização na viela 

localizada na avenida Tijucussú, altura do número 189, no bairro Olímpico; 

vistoria técnica com urgência na rua Rio de Janeiro, nº 1257 e imediações, bairro 

Olímpico, pois há infestação de escorpiões; a retirada de uma de árvore que está 

com cupim, e fazer o replantio de outra de pequeno porte, na estradas das 

Lágrimas, esquina com a rua Mauá, bairro Mauá; a poda da árvore na estradas 

das Lágrimas, esquina com a rua Mauá, no bairro Mauá; e resolver a questão do 

esgoto que corre a céu aberto na rua Marechal Deodoro, 870, no bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3120/19. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de um Centro 

de Diabetes no Município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3122/19. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 
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manutenção geral na EME Profª. Alcina Dantas Feijão. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3127/19 e 3128/19. 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 instituir o 

programa de 'Creche Para Idosos' no âmbito do município de São Caetano do 

Sul, e dá outras providências; e para com brevidade, dispor a inclusão de 

mensagens de texto e imagens antidrogas, bem como de incentivo à denúncia de 

abuso e exploração sexual infantil em cadernos e livros escolares distribuídos 

pela Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3131/19 a 3133/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização total e instalação de equipamento destinado a 3ª Idade, pessoas com 

deficiência física e com mobilidade reduzida, na praça Professor Oéliton 

Gouvêa, esquina com as ruas Conselheiro Lafaiete x Capeberibe, bairro 

Barcelona; a revitalização total do parque José Agostinho Leal, bairro Boa Vista; 

e em conjunto com as secretarias, SESEG, SESURB e SEMOB, a revitalização, 

instalação de equipamentos para prática de esportes para os usuários realizarem 

práticas esportivas e de melhoria da saúde, colocação de nova iluminação, das 

novas placas de identificação para a praça e dos logradouros da qual ela margeia, 

reforma da base da GCM e do espaço destinado ao comércio na praça da Figueira 

no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3135/19 e 3136/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: que mantenha, através de Lei, os 

benefícios sociais e assistenciais oferecidas pelo poder público municipal às 

famílias que moravam no condomínio Di Thiene, mesmo que temporariamente 

estejam morando em outra cidade; e instalação de lombada ou lombofaixa na rua 

Amadeu Vezzaro, 130, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3138/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de redutor de velocidades e farol de alerta, (Amarelo 

Piscante), no cruzamento da alameda São Caetano com a rua Solimões - bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3139/19 a 3142/19. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: avaliar a conveniência, necessidade e 

possibilidade de municipalizar as atividades do Lar Samaritano da Mãe Operária, 

a fim de majorar o número de vagas no município, e proporcionar melhor 

infraestrutura e conforto aos alunos; celeridade no início do conserto do passeio 

público, situado à estradas das Lágrimas, altura do numeral 618, bairro Jardim 

São Caetano; o início da obra de recapeamento asfáltico, na rua Juruá, em frente 

ao poço artesiano, bairro Mauá; e a implantação de lombada, na rua Tomaso 

Tomé, altura do numeral 189, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 3149/19 a 3159/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de um centro de monitoramento de segurança no 

município; a criação de novos parques no município; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes 

de furto e roubo, nas imediações do centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e 

roubo, nas imediações do bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Jardim São Caetano; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate 

aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Mauá; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Nova Gerty; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate 

aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3160/19 a 3162/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a melhora da iluminação na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, esquina com a rua Padre Mororo, bairro São José; 

a criação de um centro de apoio e referência aos motoboys de nosso município; 

e a instalação de um poste indicativo de estacionamento para motocicletas na rua 

Piauí, em frente ao número 188, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3167/19 a 3169/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapemento asfáltico da rua João Semenoff, no bairro Mauá, em toda a sua 

extensão; estudos para a incluir as igrejas e templos religiosos de qualquer culto, 

na tarifa social cobrada pelo SAESA (sistema de água e esgoto e saneamento 

ambiental) referente aos serviços de fornecimento de água e manutenção de rede 

esgoto; e a Secretaria Municipal de Saúde - ESAUD, para a construção de acesso 

para pedestres, cadeirantes e portadores de dificuldade de locomoção no Hospital 

São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3171/19 a 3176/19. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja mudada para 
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via única, preferencialmente para a descida, a rua Carmem Miranda, localizada 

no bairro Santa Maria; a pintura da faixa de pedestre entre as ruas Francisco 

Alves com a Carmem Miranda, bairro Santa Maria; a colocação de placas nas 

ruas informando a localização da EMI Marily Chinaglia Bonaparte, que fica na 

alameda Conde de Porto Alegre, 1540 - Santa Maria; Para que sejam colocadas 

placas de informação sobre a localidade da EMEI Antônio de Oliveira, que fica 

na rua Arlindo Marchetti, n. 508, bairro Santa Maria; que seja agilizada a 

reforma da UBS Dolores Massei, localizada na rua Senador Fláquer, 134 - bairro 

São José; e a isenção da taxa de lixo para todos os imóveis fechados, tanto os 

residenciais como os comerciais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3177/19 

e 3178/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação de um Banco de Leite Materno no município de São Caetano do Sul; e a 

instalação de traves para a prática de futebol em uma das quadras instaladas no 

parque José Alves dos Reis (Bosque do Povo). “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3179/19 a 3183/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de placa de sinalização vertical de trânsito de "Proibido Estacionar", 

na rua Amazonas, altura do numeral 98, Centro; celeridade na remoção dos 

galhos da árvore que foi podada, na rua Solimões 297, no bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na alameda São 

Caetano, altura do numeral 2236, no bairro Santa Maria, para assegurar o 

cumprimento da Lei do Silêncio em um estabelecimento comercial; maior 

fiscalização no ponto comercial (bar), situado à alameda São Caetano, próximo 

ao numeral 2236, no bairro Santa Maria; e celeridade no inicio das obras de 

reforma do passeio público no entorno da EMEI Fortunato Ricci, situada à rua 

Oriente, 333, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3186/19 

a 3214/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

conservação, reforma e manutenção das calçadas de passeio público de toda a 

extensão do bairro Santa Paula; a implantação de acessibilidade para portadores 

de deficiência ou mobilidade reduzida no Conjunto Aquático Leonardo Speratte, 

parte do Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida, situado à avenida 

Walter Thomé, nº 64, no bairro Olímpico; a construção de uma nova Escola 

Municipal de Educação Infantil, sito à rua Graça Aranha, nº 80, no bairro 

Fundação; a reforma e adequações do imóvel situado à rua Tibagi, 441, no bairro 

Santa Maria, para abrigar uma Escola Municipal de Educação Infantil; a 

manutenção e paisagismo do jardim da estação CPTM, situada à rua Perrella, 

neste município; a conservação, reforma e manutenção das calçadas de passeio 

público de toda a extensão do bairro Barcelona; a conservação, reforma e 
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manutenção das calçadas de passeio público de toda a extensão do bairro Boa 

Vista; a conservação, reforma e manutenção das calçadas de passeio público de 

toda a extensão do Centro; a conservação, reforma e manutenção das calçadas 

de passeio público de toda a extensão do bairro Cerâmica; a conservação, 

reforma e manutenção das calçadas de passeio público de toda a extensão do 

bairro Fundação; a conservação, reforma e manutenção das calçadas de passeio 

público de toda a extensão do bairro Jardim São Caetano; a conservação, reforma 

e manutenção das calçadas de passeio público de toda a extensão do bairro Mauá; 

a conservação, reforma e manutenção das calçadas de passeio público de toda a 

extensão do bairro Nova Gerty; a conservação, reforma e manutenção das 

calçadas de passeio público de toda a extensão do bairro Olímpico; a 

conservação, reforma e manutenção das calçadas de passeio público de toda a 

extensão do bairro Oswaldo Cruz; a conservação, reforma e manutenção das 

calçadas de passeio público de toda a extensão do bairro Prosperidade; a 

conservação, reforma e manutenção das calçadas de passeio público de toda a 

extensão do bairro Santa Maria; a conservação, reforma e manutenção das 

calçadas de passeio público de toda a extensão do bairro Santo Antônio; a 

urgente limpeza da caixa d'água, bem como o devido tratamento da água, da 

EMEF Prof. Vicente Bastos, situada à rua Humberto de Campos, 550, no bairro 

São José; a urgente limpeza da caixa d'água, bem como o devido tratamento da 

água, da EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, situada à avenida Paraíso, 600, no 

bairro Nova Gerty; urgente limpeza da caixa d'água, bem como o devido 

tratamento da água, da EMEF Oswaldo Samuel Massei, situada à rua Giovani 

Perucchi, 190, nobbairro Oswaldo Cruz; a urgente limpeza da caixa d'água, bem 

como o devido tratamento da água, da EMEF 28 de Julho, situada à rua Oriente, 

501, bairro Barcelona; a urgente limpeza da caixa d'água, bem como o devido 

tratamento da água, da EMEF Anacleto Campanella, situada à rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, 849, bairro Olímpico; a urgente limpeza da caixa d'água, bem 

como o devido tratamento da água EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, situada à 

estrada das Lágrimas, 1656, bairro Mauá; a urgente limpeza da caixa d'água, bem 

como o devido tratamento da água EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, situada à 

rua Maranhão, 22, bairro Santo Antônio; a urgente limpeza da caixa d'água, bem 

como o devido tratamento da água, da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de 

Souza, situada à rua Martim Francisco, 177, no bairro Santa Paula; a urgente 

limpeza da caixa d'água, bem como o devido tratamento da água, da EMEF 

Elvira Paolilo Braido, situada à rua Lisboa, 399, bairro Oswaldo Cruz; a urgente 

limpeza da caixa d'água, bem como o devido tratamento da água, da EMEF 

Laura Lopes, situada à rua Coral, 155, no bairro Prosperidade; e a urgente 

limpeza da caixa d'água, bem como o devido tratamento da água, da EMEF 

Leandro Klein, situada à rua Prestes Maia, 100, no bairro Nova Gerty. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processo nº. 3231/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando providências no sentido de 

realizar a instalação de um escorregador no parque instalado na área superior da 

EMEI José Auricchio, localizado na rua Santa Rosa, 79, no bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3233/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda 

extensão das vias: rua Gurupi, rua Juruá, rua Tocantins, avenida Tietê e ruas 

adjacentes, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3234/19 a 3236/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

executar serviço de poda de duas árvores localizadas na calçada do imóvel sito 

a rua Ulisses Tornincasa nº 53, bairro São José; a execução de obras de reforma 

e paisagismo no Centro Educacional e Esportivo Erasmo Batissaco, localizado 

na rua Eternidade nº 13, no bairro Mauá; e realizar estudo visando o aumento da 

oferta de vagas demarcadas para motociclistas no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3241/19 a 3245/19. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: celeridade na iniciação da obra de reconstrução da mureta de 

proteção no rio, na praça Mauá, no bairro Mauá; uma obra para conserto do fluxo 

de água da valeta na esquina das ruas Major Carlos Del Prete e José de Alencar, 

no bairro Santo Antônio; fiscalização e adequação do passeio público na rua 

Floriano Peixoto, altura dos numerais 246 e 248, no bairro Santa Paula; o reparo 

em um enorme buraco no asfalto, situado à avenida dos Estados, sentido bairro 

Prosperidade, na cidade de São Caetano do Sul; e celeridade no conserto de um 

buraco no passeio público, próximo ao ponto de táxi, situado à rua Perrella, no 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3246/19 a 3251/19. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes de furto e 

roubo, nas imediações do bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes 

de furto e roubo, nas imediações do bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no combate 

aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Prosperidade; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com ênfase no 

combate aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro Oswaldo Cruz; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com 
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ênfase no combate aos crimes de furto e roubo, nas imediações do bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3253/19 a 3260/19. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de barras de ferro para 

sinalização de segurança na lombofaixa localizada na rua São Paulo, altura do 

número 1993, no bairro Santa Paula; instalação de faixa amarela de proibido 

estacionar em frente ao salão de cabeleireira na rua Oriente, 916, bairro 

Barcelona; a instalação da placa de proibido estacionar em frente a lixeira do 

condomínio na alameda Cassaquera, 560, no bairro Barcelona; a poda da árvore 

na rua Flórida, nº 800, no bairro Barcelona; a instalação de um bueiro com grades 

na alameda São Caetano, altura do número 1020, bairro Santa Maria; a poda da 

árvore na travessa Vicente Timpani, nº 53, no Centro; a instalação de barras de 

ferro para sinalização de segurança na lombofaixa localizada na rua florida, 525, 

no bairro Barcelona; e a poda da árvore na rua das Pérolas, nº 62, no bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3261/19 a 3267/19. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre os Inspetores de Alunos tenham uma redução em sua 

jornada de trabalho de 44 horas para 33 horas semanais, sem prejuízos dos 

salários; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre os Inspetores 

de Alunos tenham um recesso escolar igual ao dos professores; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre os Inspetores de Alunos tenham 

direito a abono de falta ao trabalho; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre os Inspetores de Alunos tenham direito a vale transporte; o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre os Inspetores de Alunos 

tenham direito a vale refeição; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre os Inspetores de Alunos tenham direito a um plano de carreira; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas que viabilize a 

instalação de uma Base da Guarda Municipal no bairro Fundação, na divisa com 

Vila Bela, rua Mariano Pamplona com a rua Maximiliano Lorenzini. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3269/19 e 3270/19. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de lombada eletrônica, na avenida Senador 

Roberto Simonsen, nº 1.190, sentido Centro – bairro Cerâmica; e para que realize 

estudos para providenciar com urgência a instalação de câmeras de 

monitoramento 24 horas nos parques Tom Jobim e Catarina Scarparo 

D’Agostini, integradas com a central de monitoramento da Guarda Municipal, 

no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3272/19 a 3274/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 
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determinação de limpeza da base da GCM localizada na praça Itália, ao final do 

viaduto Independência – bairro Fundação; que seja determinado diligência junto 

ao Carrefour São Caetano, com vistas a adoção das medidas cabíveis em relação 

ao muro avariado logo na entrada e saída de veículos pela rua Aquidaban, em 

frente a faixa de pedestres e à rampa de acesso de cadeirantes, que está com risco 

de desabamento com grave perigo de lesão e até morte de quem por ali transita; 

e a manutenção de viatura e homens armados na base da Guarda Civil Municipal 

da praça Itália, ao final do viaduto Independência, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3275/19 a 3280/19. Eduardo José Vidoski. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a realização de ações que alertem a população sobre os riscos da 

conjuntivite; que realize o recapeamento asfáltico localizado na rua Carmine 

Perrella esquina com a rua Desireè Malateaux, bairro Mauá; que realize o 

recapeamento asfáltico e o nivelamento do bueiro, localizado na rua Arlindo 

Marchetti, altura do número 987, bairro Boa Vista; que realize vistorias nos 

cemitérios da cidade, especialmente no da Saudade, localizado no bairro 

Cerâmica; que realize o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Giovani 

de Nardi, bairro Oswaldo Cruz; e que realize a repintura da sinalização “pare” 

na rua dos Expedicionários, esquina com a rua Teodoro Sampaio, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3281/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a intimação do síndico do edifício localizado na alameda São Caetano, 1152, 

bairro Santa Maria, para descartar o lixo no horário permitido nesta via. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3282/19 a 3285/19. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a concessão de uma barraca da sede dos Patrulheiros Mirins 

de São Caetano do Sul - Oscar Klein, no espaço da Festa Italiana, a fim de 

contribuir com essa importante entidade; à realização de um mutirão de limpeza 

no bairro São José; que realize estudos a fim de verificar a possibilidade de 

garantir o revezamento de médicos no horário de almoço no Hospital Municipal 

Infantil Márcia Braido, localizado na rua São Paulo, nº1840 – bairro Santa Paula; 

e realizar estudos no sentido de padronizar as calçadas de nossa cidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2832/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - Associação Comercial e 

Industrial de São Caetano do Sul, visando solicitar aos estabelecimentos 

shoppings centers, mercados e hipermercados, que comportam grande fluxo de 

pessoas, disporem sobre a acessibilidade dos ostomizados ao uso de banheiros 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2839/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 
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nos Anais de Voto de Congratulações ao ex aluno Lucas Adriano de Mendonça 

e equipe, todos do curso superior de Tecnologia de Jogos Digitais da FATEC – 

Faculdade de Tecnologia do Estado, situada em São Caetano do Sul pela 

excelente campanha na nona edição do Hackatlon. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2858/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações para o Rotary Club de São Caetano do Sul Olímpico, pela posse 

da nova diretoria (2019-2020), realizada em 27 de junho de 2019. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2872/19. Jander Cavalcanti de Lira 

e Eclerson Pio Mielo. Moção de apoio a valorização das empresas públicas no 

país, assunto discutido em audiência pública proposta pelo Sindicato dos 

Bancários do ABC, tendo a participação do Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal e Petrobrás. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2874/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a Escola Villare pelo 2º 

lugar em desempenho do ENEM de 2018, conforme o jornal Diário do Grande 

ABC de 30 de junho de 2019. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2875/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a associação Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul – Oscar 

Klein”, pelos 60 anos de sua fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2902/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao Prefeito José Auricchio Junior pela proposta de intensificar 

os serviços de manutenção no bairro Fundação, o Programa Viva Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2905/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Ordem dos Advogados do Brasil 

de São Caetano do Sul pela iniciativa de promover a Campanha do Agasalho 

2019. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2908/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Autopass S/A, visando a instalação do posto móvel do cartão “BOM”, 

na USCS – Universidade de São Caetano do Sul, tudo para facilitar e tornar 
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célere o cotidiano dos estudantes. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2909/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Autopass S/A, visando instalar posto 

móvel do cartão “BOM”, no parque Espaço Verde Chico Mendes, tudo para 

facilitar e tornar célere o cotidiano dos cidadãos usuários de transporte coletivo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2910/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

parkshopping São Caetano, visando a instalação a substituição dos mictórios 

convencionais por mictórios ecológicos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2926/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Blanco Marino Pires, de apenas 5 anos, pela conquista do título de "Miss Mirim 

de São Caetano do Sul", no dia 19 de maio deste ano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2957/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

meio ambiente, da Escola Municipal de Ensino Fundamental de São Caetano do 

Sul Profª. Eda Mantoanelli. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2959/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Delegacia de Polícia - Sede em São Caetano do Sul, visando fiscalização 

constante no posto de combustível, situado na esquina das avenidas Guido 

Aliberti e Papa João XXIII, no bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2960/19. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão, visando fiscalização no posto de combustível, situado 

na esquina das avenidas Guido Aliberti e Papa João XXIII, no bairro Jardim São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2961/19. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxilio de motocicletas, bicicletas e 

viaturas, nas proximidades do posto de combustível, na esquina das avenidas 

Guido Aliberti e Papa João XXIII, no bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2977/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-
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M, visando rondas ostensivas no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2987/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Comgás, visando o fornecimento e 

instalação do sensor de monóxido de carbono nas residências com aquecedores 

a gás, por parte da empresa responsável Comgás, no âmbito do 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. 2988/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando reparos no veículo 1053, linha Santa 

Paula, que apresenta problemas nas escadas, para embarque e desembarque de 

cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, e nas poltronas os 

descansos para os braços dos passageiros estão soltos ou quebrados. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2998/19. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Febraban, 

visando que Oriente às agências bancárias ativadas no município de São Caetano 

do Sul, que ainda não possuem elevador ou escada rolante, para que não atendam 

as pessoas idosas, gestantes ou com deficiência ou mobilidade reduzida, nos 

andares superiores. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3003/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

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

intensificação, na praça da Andorinhas, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3020/19. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Cantina l'Italiano, pelo seu 1º aniversário em nossa cidade, 

comemorado no dia 14/07/2019. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3029/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao SAESA - Sistema de Água, 

Esgoto e Saneamento Ambiental, pela modernização da limpeza pública. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3034/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando estender o período de utilização, 

atualmente de 1 (uma) hora para o bilhete especial, para interligações entre o 

transporte do município e a cidade de São Paulo. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 3059/19. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

Via Varejo, pela revitalização da passagem que liga o Centro ao bairro Fundação 

e da pista de skate da Estação Cultura. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3075/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Universidade Municipal de São Caetano do Sul, pelo seu 

aniversário de 51 anos, comemorado no dia 01 de agosto deste ano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3082/19. César Rogério 

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

Congratulações à delegada Katia Regina Cristofaro Martins, pelos 37 anos de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3087/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao atleta Arthur Zanetti, em nome da equipe brasileira 

de ginástica masculina, pela conquista da medalha de Ouro nos jogos Pan 

americanos, disputados em Lima, no Perú, sendo esta a 5ª medalha, 3ª de Ouro, 

em Pan, de Arthur Zanetti. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3088/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à empresa Inesquecível 

Bolos e Doces, pela inauguração de sua loja em nossa cidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3089/19. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando para que apresente ao Grupo de Trabalho - GT, proposta 

de vacinação dos trabalhadores da construção civil no local de trabalho. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3090/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à paróquia São Bento de São Caetano do 

Sul, por ter realizado no dia 27 de julho de 2019, no seu Salão Paroquial o curso 

de capacitação em Primeiros Socorros, Prevenção a Incêndio e Acidentes 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3091/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações a todas as escolas públicas estaduais e 

municipais e escolas particulares de São Caetano do Sul, pela organização e 
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realização das festas juninas e julinas, ocorridas nos respectivos meses do 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3098/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Febraban, visando as agências bancárias ativadas no município de São Caetano 

do Sul que enviem um funcionário bancário para a realização da prova de vida 

dos idosos maiores de 60 anos, no município de São Caetano do Sul, desde que 

impossibilitados de se locomover. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3105/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Primeira Dama e 

Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Drª Denise Reis Auricchio, pelo 

evento "Inverno Solidário", realizado no último dia 27, no ginásio Milton Feijão, 

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

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

nº. 3106/19. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos dos 5º anos, e 

Diretoria da Escola Municipal EMEF Eda Mantoanelli, pelo projeto do Meio 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3107/19. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à diretora da Fundação das Artes do município 

de São Caetano do Sul, Ana Paula Demambro, pela realização do 1º Festival de 

Inverno, ocorrido nos dias 19, 20 e 21 deste mês, no Espaço Cerâmica Tom 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3111/19. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à Milena Titoneli, a Primeira brasileira a ganhar uma 

medalha de Ouro no Taekwondo pelos Jogos Pan-Americanos, que aconteceu 

no dia 29 deste mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3119/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos atletas de São 

Caetano do Sul, Milena Titoneli, Arthur Zanetti, Artur Nory, Francisco Barreto, 

Cassio Souza e Luis Porto, que brilharam na disputa dos Jogos Panamericanos 

de Lima 2019, no dia 29 de julho deste ano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3124/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Taekwondo de São Caetano do Sul, em especial à atleta 
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Milena Titoneli, oriunda do PEC – Programa Esportivo Comunitário, ao atleta 

Ícaro Miguel e a atleta Raiany Pereira, e aos treinadores Reginaldo e Clayton 

dos Santos da two Brothers Team de São Caetano do Sul, pela conquista das 

medalhas de ouro, prata e bronze nos Jogos Pan-Americanos, disputados em 

Lima no Perú. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3125/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações a todos os atletas e treinadores 

sulsancaetanenses, pela marcante participação nos Jogos Pan-Americanos 2019, 

disputados na cidade de Lima, Perú. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3126/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Pró-Memória de São Caetano do Sul, ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

AD e Geral e unidades municipais de saúde, pela abertura de mais uma edição 

do programa "Arte como Apoio Terapêutico". Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3134/19. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 1º 

Encontro de Radiologia Aprimorad, ocorrido no dia dia 27 de julho deste ano, 

evento este beneficente que teve como objetivo de cooperar com a oncoamigo: 

Centro Clínico e Comunitário São Bernardo e o Fundo Social de Solidariedade 

de São Caetano do Sul, realizado na sede da Associação Antialcoólica do Estado 

de São Paulo na sede de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3137/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

Federal Alexandre Leite, por sua dedicação e disposição em habilitar novos 

convênios para o Grande ABC, que beneficiam a nossa querida São Caetano do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3163/19. 

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

Voto de Congratulações pelos 15 anos de existência da Igreja Evangélica 

Ministério Plenitude de Avivamento. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3164/19. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 56 

anos do Supermercado Joanin. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3165/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção 
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em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Deputado Estadual Thiago 

Auricchio e o Governador João Doria, pelo anuncio do estado da desapropriação 

de terreno para a construção do piscinão Jaboticabal. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3166/19. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

Federal Cezinha de Madureira e à Deputada Estadual Marta Costa, pelos projetos 

de Lei que visam a isenção da cobrança do ICMS nas contas de água, luz, 

telefone e gás dos templos de qualquer culto e a inclusão das igrejas e templos 

religiosos de qualquer culto, na tarifa social cobrada pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3185/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à atleta de Taekwondo Milena Titoneli, pela conquista da 

medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2019, ocorrido em Lima, no Peru. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3216/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes contra o patrimônio, nas imediações do bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3217/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, 

nas imediações do bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3218/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, nas imediações do bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3219/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes contra o patrimônio, nas imediações do bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3220/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, 

nas imediações do bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 3221/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, nas 

imediações do bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3222/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, nas imediações do bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3223/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes contra o patrimônio, nas imediações do Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3224/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, nas 

imediações do bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3225/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, nas imediações do bairro 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3226/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos 

crimes contra o patrimônio, nas imediações do bairro Prosperidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3227/19. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes 

contra o patrimônio, nas imediações do bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3228/19. Marcel Franco Munhoz. 

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

ostensivas notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, 

nas imediações do bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3229/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, nas 

imediações do bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3230/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, com ênfase no combate aos crimes contra o patrimônio, nas 

imediações do bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3232/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

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

diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua Gurupi, rua 

Juruá, rua Tocantins, avenida Tietê e ruas adjacentes, no bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3268/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

CPTM - Sede - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, visando a 

modernização e ampliação da estação da CPTM São Caetano – Prefeito Walter 

Braido, com o objetivo de garantir melhor fluxo de passageiros, acessibilidade, 

conforto e segurança aos usuários. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3286/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

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

Taekwondo de São Caetano do Sul, pela brilhante atuação nos Jogos Pan-

Americanos, em Lima, no Perú, realizado no dia 29 de julho de 2019, 

representada pelos atletas: Milena Titoneli, que conquistou a primeira medalha 

de ouro do feminino na história do Taekwondo brasileiro; o campeão Olímpico 

Arthur Zanetti que conquistou Ouro na ginástica por equipes e prata nas argolas; 

Ícaro Miguel que conquistou a medalha de prata, e Raiany Pereira, que 

conquistou a medalha de bronze, extensivo a toda comissão técnica, Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul e Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3287/19. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à todos os atletas da equipe Two Brothers 

Team São Caetano do Sul, pelas importantes conquistas em campeonatos 

nacionais e internacionais, em especial, pela brilhante participação na 63ª Edição 

dos Jogos Regionais da 1ª Região, realizada na cidade de Osasco, no último dia 

18, que resultou na conquista do primeiro lugar na geral feminina e primeiro 

lugar na colocação geral masculina, que muito nos orgulha e engrandece o nome 
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da nossa cidade e de nosso país. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2760/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações sobre a atual 

situação do condomínio di thiene:. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO AUTOR". Processo nº. 2945/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, visando informações sobre os cuidados que o 

Poder Público de São Caetano do Sul está tomando em relação ao sarampo. 

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 Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 3058/19. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério da Saúde, 

Esplanada dos Ministérios, bloco g. Brasília, Distrito Federal, visando 

informação sobre por quais motivos a cidade de São Caetano do Sul ainda não 

recebeu os recursos do programa federal de incentivo às Unidades Básicas de 

Saúde - UBS. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2856/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Nadir Corredoira da Silva. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2857/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Cesar dos Santos Silva. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2868/19. Marcos Sergio 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Guadalupe Uceba 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2871/19. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Aparecida Sasso. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2896/19. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Edeli Maria Sturaro Monteiro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2924/19. 

Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do nobre ex-Vereador de São 

Caetano do Sul, o Dr. Amaury Laselva. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2925/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Marlene Matheus. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2932/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Maria Cícera Leite Maciel. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3053/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Maria Aparecida do Nascimento Silva. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3054/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Henrique Sapeca Ricci. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3055/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Valdemar Munhoz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3056/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Bohdan Mosquin. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos 

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

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

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

alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto 

Campanella Junior, Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, César Rogério Oliva, 

Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira. O Sr. Presidente solicita e o 1º 

Secretário assume a presidência da Mesa. procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Eclerson Pio Mielo, que 

em seguida reassume a presidência da Mesa e procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre 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 I - Processo nº 6702/17. Sueli 
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Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, o ‘Setembro Verde’ e dá outras providências”. Parecer da 

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

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

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

Item II - Processo nº 7277/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha de 

Prevenção a Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais’, denominada 

‘Abril Verde’, no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

encerrada. Em encaminhamento de votação, o autor, Vereador Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em votação, 

o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-

se”. Item III - Processo nº 0090/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o registro e 

identificação de cães e gatos residentes no Município de São Caetano do Sul e 

dá outras providências”. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento de votação, o autor, Vereador 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado 

em votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item IV - Processo nº 0646/18. César Rogério Oliva. Discussão 

e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo para dar 

publicidade dos locais onde estão instalados os ecopontos do Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão e ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento de 

votação, o autor, Vereador César Rogério Oliva pede o arquivamento do Projeto 

de Lei. Em encaminhamento para votação, faz uso da palavra o Vereador Edison 

Roberto Parra. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do Projeto 

de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item V - Processo nº 1114/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia de Conscientização ao Diabetes Insipidus’, 

no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

encerrada. Em encaminhamento de votação, a autora, Vereadora Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em 
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votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item VI - Processo nº 3024/18. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o artigo 

1º, ambos da Lei nº 4.911, de 30 de junho de 2010, que institui a Campanha 

Permanente de Conscientização sobre o Despejo de Óleo Vegetal Comestível 

em pias e bueiros e sua reciclagem, no Município de São Caetano do Sul.”. 

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

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

em 1º Turno”. Item VII - Processo nº 3916/18. Mauricio Fernandes da 

Conceição. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui, 

no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

a ‘Semana de Conscientização sobre os Malefícios Causados pelo Consumo 

Excessivo de Açúcar Comum’ e dá outras providências”. Colocado em discussão 

e ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento 

de votação, a autora, Vereadora Mauricio Fernandes da Conceição pede o 

arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em votação, o pedido de 

arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item VIII 

- Processo nº 2510/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 1ª Discussão e Votação 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘SANCA ROCKFEST – Festival de Rock 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item IX - Processo nº 2173/19. 

Paulo Roberto de Jesus. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Emérito’ ao Senhor Nelton Mori, 

pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de 

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

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

esta encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto 

de Decreto Legislativo que concede título, a matéria exige o quorum especial de 

2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o 

Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 

Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem 

contrários deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal 

dos Vereadores. Encerrada a votação, com 18 (dezoito) votos “SIM” e 01 (um) 

ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Item X - Processo nº 2695/19. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 
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Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

Senhor Luiz Carlos Tanaka, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. 

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

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

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

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

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

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

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

Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 18 

(dezoito) votos “SIM” e 01 (um) ausente, fica “Aprovado”. “Publique-se”. 

Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência da Mesa. 

Para fazer comunicados relevantes, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio 

Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa. Para fazer um 

comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. O Sr. 

Presidente convida os Inspetores de Alunos, em comissão, para que se dirijam à 

sala de debates, localizada atrás do Plenário, para uma reunião com os 

vereadores, logo após o encerramento desta sessão. Esgotados os motivos que 

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

sete minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que 

lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro 

Secretário. ............................................................................................................. 
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