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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS DEZ 

DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

 

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

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 25ª Sessão Ordinária, 8ª 

Sessão Solene e do 4ª Ato Solene 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. 1071/05. Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul. Ofícios do Reitor da USCS, encaminhando 

cópia do Termo de Cooperação entre aquela autarquia e o Sindicato dos 

Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo 

e cópia do Acordo de Cooperação entre aquela autarquia e a FAUSCS. “Ciente”. 

Processo nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.458, de 30/08/19. “Ciente”. Processo nº. 

3827/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.457, de 30/08/19. “Ciente”. Processo nº. 3660/19. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o retorno do município de São 

Caetano do Sul no Consórcio Intermunicipal Grande ABC e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3735/19. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Estabelece a disponibilização de leito em quarto separado para mãe de natimorto 

e mãe com óbito fetal, pelas unidades de saúde, da redes municipal e particular, 

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. 

3736/19. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do 

Banco Virtual de Cadeiras de Rodas e Afins, 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. 3750/19. Anacleto Campanella 

Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a isenção da cobrança da tarifa de Zona 

Azul, do município de São Caetano do Sul, para pessoas idosas e pessoas com 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3826/19. Maurício Fernandes da 

Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos 
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do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Combate e Prevenção à 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3867/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Institui o Banco de Ração e o Banco de Acessórios para 

Animais, 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. 3868/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a instituição da promoção e a valorização de protetores e 

cuidadores de animais soltos ou abandonados, no município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3869/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Asssegura a prioridade no atendimento nos locais que 

especifica, às pessoas sob tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise 

ou que utilizem bolsa de colostomia no município de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3870/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do 

sistema de abastecimento de água, 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. 3889/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição da comercialização de cigarros 

eletrônicos, cigarros a vapor e vapes, a menores de dezoito anos de idade, no 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3920/19. Mesa 

Diretora. Projeto de resolução que "Autoriza a Câmara municipal de são caetano 

do sul a fornecer "Vale-Refeição" a seus servidores, ocupantes de cargos ou 

empregos públicos, de provimento efetivo ou em comissão, bem como aos que 

estiverem à disposição da mesma e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3922/19. César 

Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a arrecadação de cabelo humano 

para o Banco de Cabelos destinados às crianças e adolescentes diagnosticados 

com câncer, 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. 3923/19. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista - CIPTEA, 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. 3924/19. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de 

Resolução que "Institui o incentivo para utilização de veículos automotores 

movidos exclusivamente à energia elétrica ou híbridos, no âmbito Câmara 
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Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3907/19. Eduardo 

José Vidoski. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão 

Sulsancaetanense' ao Senhor Leonardo Prado de Souza, pelos relevantes serviços 

prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 3716/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de faixa elevada, semáforo 

sinalizador e redutor de velocidade, tudo para segurança e travessia de pedestres 

na alameda Conde de Porto Alegre com a rua Tibagi, entorno da ‘Cidade das 

Crianças’. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3717/19 a 3723/19. 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 patinetes elétricos no interior do Bosque do Povo, 

situado à estrada das Lágrimas, nº 320 - bairro Jardim São Caetano; a revitalização 

da praça Di Thiene, situada na avenida Goiás, bairro Santa Paula; a colocação das 

caçambas azuis de lixo ao longo da rua Nazareth, no bairro Barcelona; reparos na 

iluminação pública do bairro Santa Maria; a instalação de um semáforo para 

travessia de pedestres, na rua São Paulo, em frente a escola Castelo, no bairro 

Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio 

de todos os tipos de viaturas, no entorno da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, 

situada à estrada das Lágrimas, nº 1656, bairro Mauá; e fiscalizar o funcionamento 

de uma fábrica de cerveja na rua Ribeirão Preto, nº 60, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3725/19. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a remoção dos galhos provenientes de uma 

poda realizada pela Prefeitura no dia 28 de agosto, na rua Guaporé numeral 110, 

no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3726/19 a 3733/19. 

Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a introduzir sessões de Acupuntura nos 

CISES's da terceira idade; a reabertura da piscina do CISE Moacyr Rodrigues; a 

inclusão do curso de LIBRAS para surdos e ouvintes, bem como o curso de 

português para os surdos na escola de idiomas Paulo Sergio Fiorrotti; uma carteira 

de identificação de pessoas com Transtornos de Espectro Autista (TEA); 

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

utilização do método aba nas escolas da Rede Municipal de Ensino para alunos 

da inclusão portadores de Transtornos de Espectro Autista (TEA); determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Oswaldo Cruz; e a criação 

de uma central 24 horas com intérpretes de LIBRAS para atendimento a pessoas 

surdas. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3737/19. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Porto Calvo e imediações. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3742/19 a 3748/19. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda de árvore na rua das Mangueiras, alt. nº 153, no bairro 

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

disponibilização de leito em quarto separado para mãe de natimorto e mãe com 

óbito fetal, pelas unidades de saúde, da redes municipal e particular, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul; a implantação e identificação de ponto de 

ônibus, bem como a revitalização do local, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

alt. nº 71, no bairro São José; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre instituindo o Banco Virtual de Cadeira de Rodas e Afins, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul; a demarcação da faixa de travessia dos 

pedestres na rua Casimiro de Abreu, 15, no bairro Cerâmica; estudos que 

viabilizem a revitalização da 2ª parte córrego na avenida Antônio da Fonseca 

Martins no bairro São José; e estudos que viabilize a demarcação de carga e 

descarga na rua Tupi, 54, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3751/19. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o 'Programa de 

Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre 

Jovens e Adolescentes'. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3752/19 a 

3756/19. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Fundação; a criação do Centro Dia; 

introduzir sessões de Reeducação Postural Global (RPG) nos CISEs da terceira 

idade; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

do Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3761/19 a 3765/19. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: reiterar os termos da indicação nº 3910, 

datada de 21/08/2018, que visa a implantação de serviços de cuidados paliativos 

no município; a coleta de material para o exame colpocitologia oncológica 

(papanicolau), durante as consultas ginecológicas realizadas nas Unidades 

Básicas de Saúde do município; a criação de um centro de estudos de línguas do 

ensino médio para a Rede Municipal de Ensino; a criação de mais vagas para o 

Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental (CELEF) da Rede 

Municipal de Ensino; e a aquisição de um equipamento de ressonância magnética 

para a rede municipal de saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3767/19 a 

3772/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a inclusão da rua Schon, 

no bairro Nova Gerty, no programa de asfaltamento da Prefeitura Municipal; 

reparos na iluminação pública no entorno da APAE, localizada à alameda São 
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Caetano, nº 2772 - bairro Santa Maria; a colocação de lixeiras na rua Ângelo 

Aparecido Radim, no bairro São José; a realização de avaliação por engenheiro 

ambiental ou profissional capacitado, para realizar tal função, a fim de averiguar 

as condições de saúde da árvore situada à rua Tocantins numeral 694, bairro Nova 

Gerty; a previsão de início das obras de reforma da EMEF Padre Luiz Capra, 

situada à rua Busch, nº 42 - bairro Nova Gerty; e celeridade no reparo dos 

brinquedos da EMEI Jacob João Lorenzini, à rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3788/19 a 3792/19. Cícero Alves 

Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização da calçada da rua Perrella, alt. nº 

487, no bairro Fundação; a sinalização do solo na rua Major Carlos Del Prete no 

trecho compreendido da avenidas Goiás e a rua São Paulo; o recapeamento da 

alameda Araguaia, nos trechos compreendidos entre o nº 40 ao nº 300, bairro 

Santa Maria; a revitalização da quadra do CISE João Castaldelli; e que estabeleça 

prioridades no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista – TEA. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3794/19. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estudos que viabilizem o recapeamento da rua Alegre, nos trechos 

compreendidos entre nº 50 ao nº 600. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3796/19 a 3803/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa 

da árvore na rua Goitacazes, em frente ao n° 297, Centro; a poda da copa da árvore 

na avenida Goiás, altura do n° 680, Centro; a realizar a poda da raiz na rua Nilo 

Peçanha, altura do n° 110, bairro Santo Antônio; o reposicionamento da vaga de 

estacionamento rotativo na rua Amazonas, em frente ao n° 872, bairro Santo 

Antônio; o recapeamento asfáltico na confluência da rua Bernardino Faria com a 

rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Oswaldo Cruz, em 

frente ao n° 223, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Rafael Correa 

Sampaio, n° 601, "CISE" Moacyr Rodrigues, bairro Santa Paula; e o 

recapeamento da rampa de acesso para cadeirantes localizada no passeio público 

na rua Rafael Correa Sampaio, altura do n° 557, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3805/19 a 3809/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento da rampa de acesso para cadeirantes localizada 

no passeio público na rua Amazonas, altura do n° 1029, bairro Santo Antônio; a 

poda da raiz na rua Amazonas, altura do n° 856, bairro Santo Antônio; a poda da 

copa da árvore na rua Nilo Peçanha, altura do n° 31, bairro Santo Antônio; o 

recapeamento asfáltico na rua Amazonas, altura do n° 556, bairro Santo Antônio; 

e a repintura da faixa de " idoso" na rua Amazonas, em frente ao n° 362, Centro. 
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“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3815/19 a 3822/19. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua Alagoas, altura do 

n° 369, Centro; a poda da copa da árvore na rua Santo Antônio, em frente ao n° 

420, Centro; o recapeamento asfáltico no confronto da rua Alagoas com a rua 

Major Carlos Del Prete, Centro; a repintura da faixa de deficiente físico na rua 

Rio de Janeiro, em frente ao n° 18, bairro Cerâmica; a revitalização da calçada na 

rua Clovis Bevilácqua, em frente ao n° 44, bairro Cerâmica; a repintura das faixas 

de estacionamento rotativo na rua Wenceslau Brás, altura do n° 12 ao n° 80, bairro 

Santa Paula; o recapeamento asfáltico na confluência da rua Sergipe com a rua 

Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; e a poda da copa da árvore na rua 

Amazonas, em frente ao n° 383, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3825/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a informatização do Cartão de Vacinação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3830/19 a 3833/19. Cícero Alves Moreira. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

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

intensivas nas ruas do bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações do bairro Santa Paula; e introduzir sessões de 

podologia nos CISES's da terceira idade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3838/19 e 3839/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

uma grande área com areia no centro da praça da Riqueza, no bairro Prosperidade; 

e a implantação de uma rotatória no cruzamento das ruas Flórida e Tapajós, no 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3842/19 a 3848/19. 

Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas imediações do bairro Santa Maria; a entrega do Cartão 

Alimentação para os funcionários públicos; a demarcação das vagas do 

estacionamento do Espaço Verde Chico Mendes; a implantação de um redutor de 

velocidade, na avenida Presidente Kennedy, altura nº 2000, nas proximidades da 

academia Sport & Fit; a revitalização das quadras do Espaço Verde Chico 

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

do bairro Mauá; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações do bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3849/19 

a 3860/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da faixa "carga 

e descarga" na rua Herculano de Freitas, altura do n° 57, bairro Fundação; a 

repintura da faixa para vaga de deficiente físico, na rua Pará, em frente ao n° 106, 



 

 

hae  7 

Centro; a manutenção dos vidros e das estruturas das coberturas localizadas nas 

entradas e saídas da galeria Vereador Gabriel Zambrana, Centro; o recapeamento 

asfáltico na rua Herculano de Freitas, em frente ao n° 420, bairro Fundação; a 

instalação de lixeiras na rua 28 de Julho, em toda sua extensão, bairro Fundação; 

a implementação de um reforço na sinalização de trânsito na confluência da rua 

Herculano de Freitas com a rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; a instalação 

de lixeiras na rua Herculano de Freitas, do n° 20 ao n° 168, bairro Fundação; a 

repintura da faixa "embarque e desembarque" na rua Herculano de Freitas, em 

frente ao n° 417, bairro Fundação; a repintura da faixa "carga e descarga" na rua 

Heloísa Pamplona, em frente ao n° 418, bairro Fundação; a instalação de lixeiras 

na galeria Vereador Gabriel Zambrana, Centro; a repintura da faixa de vaga para 

"motos" na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n° 274, bairro Santo Antônio; e 

que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o 

conserto da calçada na rua Herculano de Freitas, em frente ao n° 245, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3864/19 a 3866/19. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma da calçada na 

rua Humberto de Campos entre o número 384 e 392, bairro São José; estudos 

criteriosos para a implantação de uma rua de lazer no bairro Prosperidade; e a 

vistoria e análise técnica de uma árvore na praça das Andorinhas Nicomedes 

Nogueira, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3872/19. 

Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

revitalização da quadra da EMEF Leandro Klein. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3873/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando disponibilizar uma área que possa servir 

como estacionamento (bolsão) para caminhões da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3875/19 a 3879/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes, 

principalmente nos horários de entrada e saída, nas imediações da EMI Theresa 

Coan Fiorotti, e da EMEI Jacob João Lorenzini, localizadas na rua Ulisses 

Tornincasa - bairro São José; a instalação de lixeira na praça José da Cruz 

Caparroz, localizada no final da avenida Lions Club com a rua Tietê – bairro Nova 

Gerty; a instalação de lixeira em frente a viela localizada na avenida Lions Club 

com a rua Iguassu – bairro Nova Gerty; substituir o mobiliário das salas de aula 

na EME Profª Alcina Dantas Feijão; e incentivo para que seja colocado 

recipientes, em spray ou líquido em todos os prédios públicos, escolas, hospitais, 

com repelente e instruções sobre a importância de prevenir contra a dengue e 

doenças correlacionadas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3880/19 a 

3885/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de convênio 

com empresas de reciclagem e/ou instituições de ensino para coleta seletiva de 

bitucas de cigarros no município; a realização de reparos da calçada da rua 

Pelegrino Bernardo, altura dos nº 500 a 1100, bairro Olímpico; a realização de 

manutenção e revitalização da parada de ônibus Santa Maria, na rua Pelegrino 

Bernardo; a disponibilização de mais médicos da especialidade cardiologia 

pediátrica na rede pública de saúde; a disponibilização de mais médicos 

nefrologistas na rede pública de saúde; e a instalação de mais cadeiras no Velório 

Municipal, na rua Rio Grande do Sul nº 790, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3887/19 e 3888/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de um redutor de velocidade no 

cruzamento das ruas Arlindo Marchetti e Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Boa 

Vista; e a criação do programa de instituições de "daycare" para idosos em 

condição de vulnerabilidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3893/19 a 

3906/19. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o aumento do tempo de 

duração do farol para travessia de pedestres entre a avenida estrada das Lágrimas 

e avenida Guido Aliberti; a revitalização e limpeza do parque municipal José 

Agostinho Leal, no bairro Nova Gerty; a implantação de uma quadra de futebol 

no parque Bosque do Povo; a abertura da galeria pluvial para o escoamento de 

água na rua Major Carlos Del Prete, entre a rua José do Patrocínio e rua Alagoas; 

a aquisição de um aparelho de ressonância magnética; a aquisição de um aparelho 

de tomossíntese mamária; a aquisição de um aparelho de polissonografia; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do bairro 

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

do bairro Boa Vista; à educação preventiva quanto aos males causados pelo uso e 

abuso de substâncias psicotrópicas lícitas e ilícitas, nas escolas da Rede Municipal 

de Ensino; o recapeamento da rua Major Carlos Del Prete no trecho compreendido 

entre a rua José do Patrocínio e rua Alagoas; a criação do centro de diagnóstico 

de imagem; a implantação de uma caçamba para depositar lixo na esquina da rua 

José do Patrocínio com a rua Major Carlos Del Prete; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações do Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3909/19 a 3912/19. Eduardo José Vidoski. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instituir a “corrida contra as drogas” no município; a repintura da 

sinalização “pare” e da faixa de travessia de pedestres localizada na rua Cavour, 

altura do número 160, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da faixa de travessia de 

pedestres localizada na rua Cavour, esquina com a rua Roma, bairro Oswaldo 

Cruz; e a repintura da faixa de travessia de pedestres localizada na rua aguapeí, 
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esquina com a avenida Tietê, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3918/19 e 3919/19. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de lombofaixa, no trecho que compreende a rua dos Diamantes, altura 

do número 317, entre a praça da Riqueza e a rua do Rádio - bairro Prosperidade; 

e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre declarar a Bíblia 

Sagrada como patrimônio histórico, cultural e imaterial do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3921/19. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de lombofaixa, no trecho que 

compreende a rua dos Berilos, altura do número 113, em frente à EMEI Romeu 

Fiorelli – bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3925/19. 

Jander Cavalcanti de Lira e outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre que os 

inspetores de alunos tenham uma redução em sua jornada de trabalho de 44 horas 

para 33 horas semanais sem prejuízos dos salários; que os inspetores de alunos 

tenham um recesso escolar igual ao dos professores; que os inspetores de alunos 

tenham direito a abono de falta ao trabalho; que os inspetores de alunos tenham 

direito a vale transporte; que os inspetores de alunos tenham direito a vale 

refeição; e que os inspetores de alunos tenham direito a um plano de carreira. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3724/19. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à secretaria municipal de saúde- SESAUD, visando 

garantir o prazo de validade dos medicamentos entregues na farmácia da Unidade 

Básica de Saúde João Luiz Pasqual Bonaparte, situada à rua Maranhão, nº 611, 

bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3738/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

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

Calvo e imediações. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3739/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 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. 3740/19. Cícero 

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

visando rondas ostensivas 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. 3741/19. Cícero Alves Moreira. 

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

ostensivas no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 3757/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3758/19. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do bairro Fundação. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3759/19. Cícero Alves Moreira. 

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

ostensivas nas imediações do Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3766/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, visando a disponibilização de um 

equipamento de ressonância magnética para a rede municipal de saúde de São 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3773/19. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação 

Padre Eustáquio - VIPE, visando adequar o tempo mÍnimo entre os intervalos dos 

ônibus das linhas 04 Santa Paula e 05 bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3774/19. 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 

Piabanha, rua Acana, rua Arapuã, rua Biguá, rua Guaiamú, rua Domingos 

Graciute Neto e ruas adjacentes, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3775/19. 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 

Sebastião Diogo, rua Michel Glebochi, rua Santo André, rua Theobaldo de Nigris 

e ruas adjacentes, no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3776/19. 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 

Tocantins, rua Marlene, rua Iguassu, rua Pan, rua Francesco Fiorotto, rua Erna, 

rua Rosa, rua Juruá 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. 3777/19. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 
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rondas ostensivas diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão na rua 

Cuba, rua Estácio de Sá, rua Francisco de Melo Palheta, rua São Sebastião e ruas 

adjacentes, no bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3778/19. 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 Padre 

Mororo, rua Barão de Mauá, avenida Antônio da Fonseca Martins, rua João 

Almendra e ruas adjacentes, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3779/19. 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 Mato 

Grosso, rua Engenheiro Cajado de Lemos, rua João Morselli, rua Tupi e ruas 

adjacentes no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3780/19. 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 Conceição, rua São Francisco, 

rua São Jorge, rua Clemente Ferreira e ruas adjacentes, no bairro Santo Antônio. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3781/19. 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 José do Patrocínio, rua Paraíba, rua Senador Vergueiro, rua luíza 

garbelotto cavassani e ruas adjacentes, no Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3782/19. 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 

Maximiliano Lorenzini, rua Mariano Pamplona, rua Rio Branco, rua Major 

Aderbal de Oliveira, rua Doutor Durval Vilalva, rua Ceará, rua Pedro Alexandrino 

e ruas adjacentes, no bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3783/19. 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 Catrip, 

rua Votorantim, rua Nazaret, rua Alegre e ruas adjacentes, no bairro Barcelona. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3784/19. Caio Eduardo 
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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 Idalino Moretti, rua São Pedro, rua do Rosário, rua ângelo 

Aladino Grecchi e ruas adjacentes, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3785/19. 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 Rio 

Negro, rua Purus, rua Ingá, rua Peri, rua Bertolino da Cunha, rua Urupema e ruas 

adjacentes, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3786/19. 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 João Pessoa, rua dos 

Autonomistas, rua Luís Gama, rua Afonso Pena e ruas adjacentes, no bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3787/19. 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 do Coral, rua dos Diamantes, rua dos Berilos, rua Platina, 

rua Urânio, rua Rádio, avenida Prosperidade, rua dos Cristais e ruas adjacentes, 

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

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

3793/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3804/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua 

Rafael Correa Sampaio, altura do n° 474, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3810/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo 

- SCS, visando reparos na fiação na rua Niterói, em frente ao n° 426, Centro. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3811/19. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - 

Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Oswaldo Cruz, 

altura do n° 118, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 3812/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos 

na fiação na rua Amazonas, altura do n° 800, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3813/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo 

- SCS, visando reparos na fiação na avenida Goiás, n° 871, bairro Santa Paula. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3814/19. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - 

Distribuição São Paulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Alagoas, 

em frente ao n° 598, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3824/19. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 28 anos 

de fundação do Jornal Tribuna do ABCD a realizar-se em 07 de setembro de 2019. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3834/19. Cícero Alves 

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

visando rondas ostensivas nas ruas do bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3835/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 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. 3836/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas do bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3837/19. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos policiais militares da 3ª cia do 6º Batalhão de Policiamento 

Metropolitano, que prenderam três bandidos que furtaram uma moto honda/biz na 

madrugada da última segunda-feira, no bairro Santa Paula. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3840/19. Cícero Alves Moreira. 

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

ostensivas nas ruas do bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3841/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no 
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bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3861/19. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

ENEL - Distribuição São Paulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação 

na rua avenida Conde Francisco Matarazzo, em frente ao n° 615, bairro Fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3862/19. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - 

Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Herculano de 

Freitas, em frente ao n° 25, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3863/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, 

visando reparos na fiação na rua Amazonas, em frente ao n° 304, Centro. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3874/19. Eclerson Pio 

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

rondas ostensivas solicitando a execução de intensivas e constantes rondas, 

principalmente nos horários de entrada e saída, nas imediações da EMI Theresa 

Coan Fiorotti, e da EMEI Jacob João Lorenzini, localizadas na rua Ulisses 

Tornincasa - bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3890/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

3891/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas do bairro Boa Vista. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3892/19. Cícero Alves 

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

visando rondas ostensivas nas imediações do bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3908/19. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações 

à Sociedade Beneficente Esportiva Recreativa Oswaldo Cruz – SBEROC, em 

razão de seu 58º aniversário de fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3913/19. Edison Roberto Parra. Moção de apoio pela 

realização da Marcha pela Vida Brasil - São Paulo no próximo dia 22 de setembro. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3915/19. Edison Roberto 

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

Congratulações pelos 73 anos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3916/19. Edison Roberto 

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

Congratulações pelos 66 anos da Igreja Batista em Vila Gerte. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3917/19. Edison Roberto Parra. Moção 

de apoio ao Projeto de Lei 2300/2019, do Deputado Herculano Passos, que 

estimula a prática do escotismo nas escolas públicas de ensino fundamental e 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3536/19. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Sistema de Água, 

Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA, visando informações sobre quais 

empresas requereram os três esclarecimentos respondidos pela autarquia na 

concorrência 02/2019, processo administrativo 1373/2019, que trata de 

contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de diagnóstico, 

limpeza, desobstrução e remoção de sedimentos do sistema de drenagem urbana.  

Em continuidade à discussão, iniciada na 25ª Sessão Ordinária, faz uso da palavra 

o Vereador César Rogério Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 

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

dos vereadores César Rogério Oliva, Cícero Alves Moreira, Francisco de 

Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”.  

Processo nº. 3650/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, visando informações 

sobre a elaboração do Plano de Carreira dos Inspetores de Alunos do Ensino 

Municipal de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, faz uso da palavra o 

Vereador Anacleto Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 3795/19. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor 

Raimundo Duarte de Araújo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3886/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de 

Celestina Conceição Montello. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 3914/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jorge 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de 

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

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

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

dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: César Rogério Oliva, 

Cícero Alves Moreira, Edison Roberto Parra e Sidnei Bezerra da Silva. 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 6829/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Festa do Padroeiro da 

Paróquia São Francisco de Assis’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item II - Processo nº 3098/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Futebol Amador’ 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo 

nº 6985/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação 

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

Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização sobre a 

Conservação das Calçadas da Cidade de São Caetano do Sul’ e dá outras 

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

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 1º Turno”. Item IV - Processo nº 0653/18. César Rogério Oliva. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o ‘Projeto 

Câmera Cidadã – Sistema Complementar do Videomonitoramento de Imagens’, 

no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador César Rogério Oliva pede 

o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em votação, o pedido de 
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arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item V - 

Processo nº 3646/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas 

do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o ‘Programa de 

Certificação Sustentável em Edificações no Município de São Caetano do Sul’, 

denominado ‘IPTU VERDE’, estabelece benefícios fiscais aos participantes do 

Programa e dá outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto 

de Lei, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em discussão e ninguém 

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

de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item VI - Processo nº 

4827/18. Edison Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto 

de Lei que “Institui o Curso de Jardinagem para terceira idade no âmbito dos 

Centros Integrados de Saúde e Educação de São Caetano do Sul e dá outras 

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

é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Edison 

Roberto Parra pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em votação, o 

pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. 

Item VII - Processo nº 5060/18. Adauto Osvaldo Reggiani. 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, as comemorações do ‘Dia 

das Mães’ e do ‘Dia dos Pais’ e dá outras providências”. Colocado em discussão, 

faz uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella Junior. Ninguém desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente suspende a Sessão por um 

minuto. O Sr. Presidente reabre a Sessão. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário 

assume a presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência da Mesa. 

Colocado em votação, fica “Rejeitado o Parecer”. Para declarar voto, fazem uso 

da palavra os vereadores Sidnei Bezerra da Silva, Edison Roberto Parra e César 

Rogério Oliva. Item VIII - Processo nº 5430/18. Edison Roberto Parra. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de Conscientização 

do Mutismo Seletivo’ 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”. Para declarar voto, faz uso 

da palavra o Vereador Edison Roberto Parra. Item IX - Processo nº 3715/19. 

Eduardo José Vidoski. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que 
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“Concede licença ao Vereador Eduardo José Vidoski, para tratar de assuntos 

particulares, pelo prazo de 23 (vinte e três) dias, no período de 16 de setembro a 

8 de outubro de 2019 e dá outras providências”. O Sr. Presidente suspende a 

Sessão por um minuto. O Sr. Presidente reabre a Sessão. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. “Publique-se.” O Sr. Presidente solicita que seja feita a 

convocação do respectivo suplente. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário 

assume a presidência da Mesa. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da 

palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência 

da Mesa. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezenove horas e cinco 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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