ATA DA 39ª 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 DEZEMBRO 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. As Atas da 38ª Sessão Ordinária,
da 26ª e da 27ª Sessão Extraordinária, da 16ª e da 17ª Sessão Solenes 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 referentes ao mês de outubro, do
exercício de 2.019. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
1005/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito encaminhando cópia do
Decreto nº 11.483, de 27/11/19. “Ciente”. Processo nº. 5608/19. Prefeitura
Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza a municipalização da Creche Zilda Natel
e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças
e Orçamento”. Processo nº. 5609/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"aprova o quadro de pessoal da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul e
dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 5610/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Cria a 'Câmara de Conciliação de Precatórios - CCP'; dispõe sobre os critérios
para a celebração de acordos para o pagamento de precatórios, conforme previsto
no inciso III, §8º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 5867/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"abre créditos adicionais suplementares da Prefeitura Municipal de São Caetano
do Sul, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, do Sistema de Água,
Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul - SAESA, da Fundação
Municipal Anne Sullivan, da Fundação das Artes de São Caetano do Sul e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 5868/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Dispõe sobre incentivos à regularização de edificações com medidas
compensatórias e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6025/19. Prefeitura Municipal.
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Projeto de Lei que "Cria vagas de empregos públicos permanentes de Auxiliar de
Primeira Infância - API e Agente Comunitário de Saúde no quadro de empregos
e salários da Prefeitura do município de São Caetano do Sul e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 6026/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.087, de 29 de junho de 2012, que
institui a gratificação pelo exercício de atividade operacional diferenciada de
segurança em situações ou eventos especiais aos servidores da Guarda Civil
Municipal que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça
e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5508/19. Edison Roberto
Parra. Projeto de Lei que "Institui a exploração de publicidade nas vans escolares,
no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5606/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de
Prevenção e Conscientização Contra Violência e Maus-tratos às Pessoas com
Deficiência', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e
de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5607/19. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação de mensagens e
propagandas a respeito da violência contra mulher, durante os eventos culturais e
esportivos, realizados em estádio de futebol, centros esportivos e teatros, 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.
5760/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui, na Rede
Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, a aplicação do tema 'Direitos,
Proteção e Bem-estar dos Animais' como tema transversal na grade curricular e
dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 6027/19. Mesa Diretora. Projeto de Lei que "Concede
abono aos servidores públicos da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, no
mês de dezembro de 2019 e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça
e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6028/19. Mesa Diretora.
Projeto de Lei que "Altera o art. 5º da Lei nº 5.491, de 29 de março de 2017 que
alterou dispositivos da Lei nº 5.199, de 25 de junho de 2014, que alterou a Lei nº
5,096, de 26 de setembro de 2012, que dispõe sobre a reestruturação
administrativa da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, reequacionando seu
organograma e seus quadros de pessoal e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs.
5426/19 a 5430/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantação
de ações permanentes de orientação, conscientização e prevenção da doença do
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pombo (criptococose), no parque Chico Mendes, bairro Cerâmica; implantação
de ações permanentes de orientação, conscientização e prevenção da doença do
pombo (criptococose), no parque Bosque do Povo, Vila São José; implantação de
ações permanentes de orientação, conscientização e prevenção da doença do
pombo (criptococose), no parque Cidade das Crianças, bairro Santa Maria;
implantação de ações permanentes de orientação, conscientização e prevenção da
doença do pombo (criptococose), no parque Guaiamú, bairro Santa Maria; e
implantação de ações permanentes de orientação, conscientização e prevenção da
doença do pombo (criptococose), na praça da Figueira, bairro Boa Vista. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5431/19 a 5499/19. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Gonçalves Dias, n° 37, bairro
Cerâmica; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a
realizar o conserto da calçada na rua Tupi, n° 353, bairro Cerâmica; a poda da
copa da árvore na rua Samuel Schwartz, em frente ao n° 142, bairro Santa Maria;
a poda da copa da árvore na rua Samuel Schwartz, em frente ao n° 138, bairro
Santa Maria; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Teffé, bairro Santa
Maria; o recapeamento asfáltico na rua Teffé, altura do n° 167, bairro Santa Maria;
a poda da copa da árvore na rua Teffé, em frente ao n° 216, bairro Santa Maria; o
recapeamento asfáltico na rua Teffé, altura do n° 259, bairro Santa Maria; a
remoção do veículo abandonado na rua Teffé, em frente ao n° 523, bairro Santa
Maria; a repintura da sinalização de trânsito horizontal "faixa dupla amarela" na
rua Teffé, altura do n° 549, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua
Piabanha, em frente ao n° 173, bairro Santa Maria; a instalação de lixeiras em
toda extensão da rua Piabanha, bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na
avenida Lemos Monteiro, altura do n° 43, bairro Olímpico; a poda da copa da
árvore na rua Padre Marcondes, altura do n° 5, bairro Cerâmica; a instalação de
lixeiras em toda extensão da rua Padre Marcondes, bairro Cerâmica; a instalação
de lixeiras na rua José Benedetti, do n° 650 ao n° 967, bairro Cerâmica; a poda da
copa da árvore na rua Humberto de Campos, em frente ao n° 462, bairro São José;
a poda da copa da árvore na rua Taipas, em frente ao n° 1059, bairro Santa Maria;
a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Acanã, bairro Santa Maria; o
recapeamento asfáltico na rua Acanã, altura do n° 59, bairro Santa Maria; a poda
da copa da árvore na alameda Cassaquera, em frente ao n° 782, bairro Barcelona;
o recapeamento asfáltico na rua Tapajós, altura do n° 1074, bairro Barcelona; a
instalação de lixeiras em toda extensão da rua Saldanha Marinho, bairro Santa
Paula; o recapeamento asfáltico na rua Benjamin Constant, altura do n° 29, bairro
Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a
realizar o conserto da calçada na avenida Goiás, n° 953, bairro Santa Paula; a
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revitalização do meio fio na rua Marechal Deodoro, altura do n° 474, bairro Santa
Paula; a poda da copa da árvore na rua Ribeirão Preto, em frente ao n° 351, bairro
Olímpico; a remoção do veículo abandonado na rua Roma, em frente ao n° 190,
bairro Oswaldo Cruz; a realizar a poda de raiz da árvore na rua Lourdes, em frente
ao n° 471, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Giovanni Perucchi, bairro Oswaldo Cruz; a remoção do veículo abandonado na
rua giovanni perucchi, em frente ao n° 260, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de
lixeiras em toda extensão da travessa João Juarez, bairro Cerâmica; a realização
dos reparos necessários, inclusive pintura, nas grades de proteção situadas no
passeio público da EMEF Luiz Olinto Tortorello na rua José Benedetti, n° 550,
bairro Cerâmica; a realizar a poda da copa da árvore na rua Otávio Mangabeira,
em frente ao n° 126, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Otávio Mangabeira, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da
árvore na avenida Paraíso, em frente ao n° 568, bairro Oswaldo Cruz; a poda da
copa da árvore na rua Rio de Janeiro, em frente ao n° 415, bairro Santa Paula; a
poda da copa da árvore na rua Augusto de Toledo, em frente ao n° 537, bairro
Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua São Caetano, em frente ao n° 54,
bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Goitacazes, em frente ao n°
436, Centro; o reparo do meio fio na rua José Benedetti, em frente ao n° 79, bairro
Santo Antônio; a repintura da faixa motos na rua Piauí, em frente ao n° 149, bairro
Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Amazonas, em frente ao n° 997,
bairro Santa Paula; a repintura da faixa carga e descarga na rua Amazonas, em
frente ao n° 1012, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Rafael
Correa Sampaio, em frente ao n° 423, bairro Santa Paula; o recapeamento
asfáltico na rua Maranhão, em frente ao n° 370, bairro Santo Antônio; a
revitalização do meio fio na rua Maranhão, em frente ao n° 240, bairro Santo
Antônio; a repintura da faixa "farmácia" na rua Rio Grande do Sul, n° 1027, bairro
Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na esquina da rua Castro Alves com a
rua Espírito Santo, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na rua Tenente
Antônio João, do n° 250 ao n° 538, bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Castro
Alves, n° 438, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do
Sul, em frente ao n° 872, bairro Santo Antônio; a realização do nivelamento da
calçada com a guia na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n° 864, bairro Santo
Antônio; a repintura da sinalização da faixa de pedestres na rua Jayme da Costa
Patrão esquina com a rua Manoel Coelho, bairro Santo Antônio; a repintura da
faixa embarque e desembarque na rua Niterói, em frente ao n° 68, Centro; a
remoção do veículo abandonado na rua Henrique Dias, em frente ao n° 29, bairro
Fundação; a realizar a poda da raiz na rua Henrique Dias, em frente ao n° 61,
bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Niterói, em frente ao n° 21,
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Centro; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Ângela, bairro Nova
Gerty; a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o
conserto da calçada na rua Ângela, n° 80, bairro Nova Gerty; a repintura da
sinalização de trânsito horizontal " pare " na rua Lourdes, em frente ao n° 640,
bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Castro Alves, em frente ao n°
464, bairro Cerâmica; a poda de raiz da árvore na rua Padre Mororo, em frente ao
n° 356, bairro São José; a repintura da faixa de "carga e descarga" na avenida
Antônio da Fonseca Martins, em frente ao n° 467, bairro São José; a instalação de
lixeiras em toda extensão da rua Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica;
a repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" na rua Teodoro Sampaio,
em frente ao n° 825, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua afrânio
peixoto, em toda sua extensão, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Anhanguera, bairro Cerâmica; e a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua dos Expedicionários, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 5506/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando fiscalização (em caráter de urgência) nos estabelecimentos
comerciais, com atividades de bar/restaurante, situados na rua Tiradentes, n° 387
e n° 400, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5507/19.
Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
denominar como “Oscar Garbelotto”, próprio público municipal. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 5509/19 e 5510/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira
da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a desratização na rua das Turmalinas, bairro
Prosperidade; e a desratização na avenida Presidente Kennedy nas proximidades
do Hospital municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5512/19 a 5526/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras na
avenida Paraíso, do n° 350 ao n° 492, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento
asfáltico na avenida Paraíso, altura do n° 305, bairro Oswaldo Cruz; a poda da
copa da árvore na rua Duvilio José Quaglia, em frente ao n° 317, bairro São José;
a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Bartira, bairro São José; o
recapeamento asfáltico na rua Adonel de Souza Maciel, altura do n° 29, bairro
São José; o recapeamento asfáltico na rua Thomé Teixeira Vilela, altura do n° 29,
bairro São José; a poda da copa da árvore na rua Senador Fláquer, em frente ao
n° 241, bairro São José; o recapeamento asfáltico na rua Antônio da Fonseca
Martins, altura do n° 45, bairro São José; a repintura da sinalização horizontal
"ônibus" na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, em frente ao n° 1440,
bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda extensão da travessa Ana Maria,
bairro São José; a repintura da sinalização horizontal da faixa "escola" na rua São
Caetano, em frente ao n° 79, bairro Santa Paula; a repintura da sinalização
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horizontal de estacionamento rotativo (Zona Azul) na rua Marechal Deodoro,
altura do n° 300, bairro Santa Paula; a repintura da faixa de "carga e descarga" na
rua Marechal Deodoro, em frente ao n° 569, bairro Santa Paula; a poda da copa
da árvore na avenida Presidente Kennedy, em frente ao n° 764, bairro Santa Paula;
e o recapeamento asfáltico na rua Rio de Janeiro, altura do n° 464, bairro Oswaldo
Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5528/19 a 5534/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da sinalização horizontal
"faixa amarela " para estacionamento na rua Rio de Janeiro, em frente ao 458,
bairro Oswaldo Cruz; a remoção do veículo abandonado na rua Peri, em frente ao
n° 171, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Peri, bairro Oswaldo Cruz; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Peri, n° 12, bairro Oswaldo
Cruz; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o
conserto da calçada na rua Castro Alves, n° 730, bairro Cerâmica; a remoção do
veículo abandonado na rua Amazonas, em frente ao n° 1886, bairro Cerâmica; e
a instalação de lixeiras em toda extensão da rua José Santi, bairro Cerâmica. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5536/19 a 5542/19. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Tupi, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Rafael Correa Sampaio,
altura do n° 534, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Rafael
Correa Sampaio, altura do n° 328, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore
na rua Rafael Correa Sampaio, em frente ao n° 327, bairro Santo Antônio; a poda
da copa da árvore na rua Rafael Correa Sampaio, em frente ao n° 70, bairro Santo
Antônio; a poda da copa da árvore na rua Espírito Santo, em frente ao n° 844,
bairro Santo Antônio; e que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Gonçalves Dias, n° 76, bairro
Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5544/19 a 5554/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Curupaiti, n° 13,
bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na rua Curupaiti, do n° 13 ao n° 200,
bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário
a realizar a limpeza do terreno na rua José Benedetti, n° 830, bairro Cerâmica; a
instalação de lixeiras em toda extensão da rua Helena Mussumecci, bairro
Cerâmica; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua Rio Grande do Sul,
em frente ao n° 1151, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua São Paulo,
em frente ao n° 717, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua
Marina, em frente ao n° 1634, bairro Santa Maria; a repintura da sinalização
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horizontal "faixa dupla amarela" em toda extensão da rua Senador Fláquer, bairro
São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, ostensivas,
especificamente nos centros comerciais do município neste mês de dezembro; a
poda da copa da árvore na rua Gonçalves Dias, em frente ao n° 72, bairro
Cerâmica; e a poda da copa das árvores na rua Matilde, do n° 125 ao n° 217, que
encontram-se dentro do Bosque do Povo, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 5556/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando reparar os danos na iluminação pública, sito a
viela da rua Luis Fiorotti, altura do numeral 728, bairro Olímpico. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 5562/19 a 5572/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a repintura da faixa amarela dupla contínua na rua Guarda
Marinha Greenhalch, em toda sua extensão, bairro Santa Maria; a poda da copa
da árvore na alameda Cassaquera, em frente ao n° 955, bairro Santa Maria; a
instalação de lixeiras na rua Arari, em toda sua extensão, bairro Santa Maria; que
a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto
da calçada na rua Guarda Marinha Greenhalch, n° 25, bairro Santa Maria; a poda
da copa da árvore na rua Alegre, em frente ao n° 988, bairro Barcelona; a
instalação de lixeiras na rua Antônio Bento, em toda sua extensão, bairro Santa
Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o
conserto da calçada na rua Amazonas, n° 488, Centro; o recapeamento asfáltico
na rua Conceição, em frente ao n° 321, bairro Santo Antônio; que a fiscalização
de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na
rua Maceió, n° 621, bairro Barcelona; que a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na alameda São Caetano,
n° 1310, bairro Santa Paula; e a instalação de placas com a identificação do
logradouro na rua Solimões, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 5573/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação dos cursos de técnico em
enfermagem e auxiliar de enfermagem na EME Profª Alcina Dantas Feijão, neste
município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5574/19 a 5596/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a poda de raiz da árvore situada na
avenida Goiás, em frente ao n° 1594, bairro Santa Paula; a revitalização do meio
fio na rua Rio Grande do Sul, altura do n° 73, Centro; a instalação de lixeiras na
rua Bandeirantes, em toda sua extensão, bairro Barcelona; a poda da copa da
árvore na rua Flórida, em frente ao n° 1289, bairro Barcelona; a instalação de
lixeiras na rua Joana Angélica, em toda sua extensão, bairro Barcelona; a repintura
da sinalização horizontal "pare" na rua Antônio Garbelotto no confronto com a
alameda Cassaquera, bairro Barcelona; a repintura da faixa de pedestres na rua
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Joana Angélica, em frente ao n° 240, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico
na rua Alegre, altura do n° 450, bairro Barcelona; a repintura da faixa "carga e
descarga" na rua Alegre, em frente ao n° 470, bairro Barcelona; que a fiscalização
de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na
avenida Goiás, n° 1420, bairro Santa Paula; a poda de copa da árvore na avenida
Goiás, em frente ao n° 1320, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua
Rafael Correa Sampaio, altura do n° 327, bairro Santo Antônio; a poda da copa
da árvore na rua Flórida, em frente ao n° 1327, bairro Barcelona; a repintura da
faixa amarela dupla contínua na rua Natale Furlan, em toda sua extensão, bairro
Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Maceió, altura do n° 320, bairro
Barcelona; a instalação de lixeiras na rua Natale Furlan, em toda sua extensão,
bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na avenida Dr. Augusto de Toledo,
em frente ao n° 195, bairro Santa Paula; a repintura da faixa "carga e descarga"
na rua Amazonas, em frente ao n° 1012, bairro Santo Antônio; o recapeamento
asfáltico na confluência da rua nossa Senhora da Aparecida com a rua Alegre,
bairro Barcelona; a repintura da faixa de pedestre na confluência da rua nossa
Senhora da Aparecida com a rua Alegre, bairro Barcelona; a poda da copa da
árvore na rua Maceió, em frente ao n° 264, bairro Barcelona; a remoção do veículo
abandonado na rua Garça, em frente ao n° 410, bairro Prosperidade; e a remoção
do veículo abandonado na rua Espírito Santo, em frente ao n° 1080, bairro
Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5597/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
a reforma da calçada na alameda João Galego, nº 232. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 5601/19 a 5605/19. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: sanar
o vazamento de água do bebedouro destinado aos animais na praça Maria Salete
Cicarone, no bairro Santa Maria; a substituição de tampas de bueiros danificadas
na rua Arlindo Marchetti, altura do numeral 1104, bairro Santa Maria; a aquisição
de uma nova máquina radioterapia que reduz o tempo de tratamento para
pacientes com câncer, no âmbito do município; a disponibilização de um novo
ponto para aplicação de antidoto para picada de escorpião no ABC; e que seja
instalado um sistema de alarme sonoro para aviso de risco de inundação nas
regiões costumeiramente atingidas pelas cheias em períodos de chuvas, sempre
que o nível do rio extravasar determinado limite de segurança. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 5611/19 a 5756/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a repintura da sinalização horizontal "moto" na rua Rio Grande
do Sul, em frente ao n° 175, Centro; que a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Rio Grande do Sul,
em frente ao n° 191, Centro; a remoção do veículo abandonado na rua Mercúrio,
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em frente ao n° 60, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua
Turmalina, em frente ao n° 10, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na
rua da Fortuna, altura do n° 99, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na
rua da Fortuna, em frente ao n° 99, bairro Prosperidade; a repintura da sinalização
horizontal "faixa dupla amarela " na rua Lítio, altura do n° 10, bairro
Prosperidade; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Lítio, bairro
Prosperidade; a remoção do veículo abandonado na rua dos Berilos, em frente ao
n° 203, bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico na rua Silvia, altura do nº
2700, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Anita Garibaldi, em
frente ao nº 131, bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Luis Fiorotti,
altura do n° 386, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Luis Fiorotti,
em frente ao n° 210, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Carmine
Perrella, em frente ao n° 167, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico na rua
Carmine Perrella, altura do n° 379, bairro Mauá; a remoção do veículo
abandonado na rua Carmine Perrella, em frente ao n° 450, bairro Mauá; a remoção
do veículo abandonado na rua João Spinello, em frente ao n° 21, bairro Mauá; o
recapeamento asfáltico na rua José Salustiano Santana, altura do n° 440, bairro
Mauá; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua José Salustiano Santana,
bairro Mauá; a remoção do veículo abandonado na rua Capivari, em frente o n°
940, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua
Constantino de Moura Batista, em frente ao n° 440, bairro Mauá; realizar a poda
de raiz da árvore na rua Collygni, em frente ao n° 10, bairro Fundação; que a
fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da
calçada na rua 28 de Julho, n° 412, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na
rua 28 de Julho, em frente ao n° 506, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico
na avenida Goiás, altura do nº 3223, bairro Barcelona; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Silvia,
nº 1207, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Silvia, em frente ao
nº 1273, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Aparecida, em frente
ao n° 86, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua Aparecida, em frente
ao n° 305, bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico na rua Aparecida, altura do
n° 300, bairro Boa Vista; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Aparecida, bairro Boa Vista; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Antônio Barile, n° 128, bairro
Fundação; a remoção do veículo abandonado na rua Ceará, em frente ao n° 509,
bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Turmalinas, altura do n° 110,
bairro Prosperidade; a repintura da sinalização de trânsito horizontal " devagar "
na rua Biguá, altura do n° 87, bairro Santa Maria; a realizar a poda de raiz da
árvore na rua Biguá, em frente ao n° 104, bairro Santa Maria; a instalação de
lixeiras em toda extensão da rua Guaiamú, bairro Santa Maria; o recapeamento
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asfáltico na rua Guaiamú, altura do n° 73, bairro Santa Maria; a poda da copa da
árvore na rua Guaiamú, em frente ao n° 63, bairro Santa Maria; que a fiscalização
de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na
rua Tayi, n° 66, bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Tayi, altura
do n° 48, bairro Santa Maria; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Tayi, bairro Santa Maria; a instalação de lixeiras na rua Nazaret, do n° 400 ao n°
900, bairro Barcelona; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua
Piratininga, em frente ao n° 644, bairro Barcelona; a repintura da faixa de "carga
e descarga" na rua Marechal Deodoro, em frente ao n° 974, bairro Santa Paula; o
recapeamento asfáltico na avenida Fernando Simonsen, altura do n° 473, bairro
Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua José de Alencar, bairro
Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua José de Alencar, altura do n° 171,
bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua Margarida, altura do n° 71,
bairro Santo Antônio; a remoção do veículo abandonado na rua Margarida, em
frente ao n° 78, bairro Santo Antônio; a instalação de lixeiras em toda extensão
da rua Dr. Mário Freire, bairro Santo Antônio; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Caetano Nobile, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore
na avenida Vital Brasil Filho, em frente ao n° 372, bairro Oswaldo Cruz; o
recapeamento asfáltico na rua Oswaldo Cruz, altura do n° 2083, bairro Oswaldo
Cruz; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Aguapeí, bairro Nova Gerty;
a poda da copa da árvore na rua Aguapeí, em frente ao n° 134, bairro Nova Gerty;
a remoção do veículo abandonado na rua Aguapeí, em frente ao n° 26, bairro Nova
Gerty; a poda da copa da árvore na rua Fausto Luís Pina, em frente ao n° 54, bairro
Fundação; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a
realizar o conserto da calçada na rua Ceará, n° 269, bairro Fundação; a repintura
da faixa de "carga e descarga" na rua Municipal, em frente ao n° 307, bairro
Fundação; a poda da copa da árvore na rua Municipal, em frente ao n° 279, bairro
Fundação; a revitalização do meio fio na rua José Paolone, altura do n° 420, bairro
Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua José Paolone, em frente ao n° 139,
bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Deputado Emílio Carlos, do
n° 22 ao n° 76, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Collygni, em
frente ao n° 56, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico na rua Collygni, altura
do n° 38, bairro Fundação; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Carmem Miranda, bairro Boa Vista; a instalação de lixeiras na rua Campos Salles,
em toda sua extensão, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Flórida,
altura do n° 88, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras na rua Diários
Associados, em toda sua extensão, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore
na rua Alegre, em frente ao n° 53, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na
rua dos Cristais, altura do n° 237, bairro Prosperidade; a remoção do veículo
abandonado na rua Coral, em frente ao n° 165, bairro Prosperidade; a revitalização
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do meio fio na rua Coral, altura do n° 152, bairro Prosperidade; a remoção do
veículo abandonado na rua Níquel, em frente ao n° 120, bairro Prosperidade; o
recapeamento asfáltico na rua Níquel, altura do n° 74, bairro Prosperidade; a poda
da copa da árvore na rua Espírito Santo, em frente ao n° 200, bairro Santo
Antônio; a repintura da sinalização horizontal "faixa amarela " para
estacionamento na rua Alegre, do n° 94 ao n° 156, bairro Barcelona; a poda da
copa da árvore na rua Alegre, altura do n° 53, bairro Barcelona; a repintura da
sinalização horizontal "pedestre" na rua Flórida, altura do n° 30, bairro Barcelona;
a repintura da sinalização horizontal "faixa amarela" que delimita a proibição para
estacionamento na rua Espírito Santo, em frente ao n° 115, bairro Santo Antônio;
a remoção do veículo abandonado na rua Guia Lopes, em frente ao n° 33, bairro
Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Manoel Pedro
Vilaboim, bairro Olímpico; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua 28
de Julho, em frente ao n° 236, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua
Rio Branco, em frente ao n° 79, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua
Rio Branco, em frente ao n° 13, bairro Fundação; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Constantino de Moura Batista, bairro Mauá; o recapeamento
asfáltico na rua Constantino de Moura Batista, altura do n° 400, bairro Mauá; a
repintura da sinalização horizontal "faixa dupla amarela " na rua Ângelo
Aparecido Radim, altura do n° 192, bairro São José; o recapeamento asfáltico na
rua Conceição, em frente ao n° 762, bairro Santo Antônio; a instalação de lixeiras
em toda extensão da rua Rubi, bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico na
rua Pindorama, altura do n° 250, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua
Nove de Julho, em frente ao n° 175, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na
rua Campinas, em frente ao n° 66, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na
rua Pelegrino Bernardo, em frente ao n° 348, bairro Olímpico; a poda da copa da
árvore na rua Flórida, em frente ao n° 83, bairro Barcelona; o recapeamento
asfáltico na rua Saldanha Marinho, altura do n° 19, bairro Barcelona; a repintura
da sinalização horizontal "faixa dupla amarela " na rua Saldanha Marinho, do n°
19 ao n° 33, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Flórida, do n° 157
ao n° 196, bairro Barcelona; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Flórida, n° 258, bairro
Barcelona; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a
realizar o conserto da calçada na rua Flórida, n° 268, bairro Barcelona; o
recapeamento asfáltico na rua Piratininga, altura do n° 470, bairro Barcelona; a
poda da copa da árvore na rua Votorantim, em frente ao n° 703, bairro Barcelona;
a revitalização do meio fio na rua Votorantim, em frente ao n° 48, bairro
Barcelona; o recapeamento asfáltico na avenida Presidente Kennedy, altura do n°
2529, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua Guaporé, em frente ao n°
33, bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o
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proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Carlos Gomes, n° 26, bairro
Olímpico; a revitalização do meio fio na rua Carlos Gomes, em frente ao nº 21,
bairro Olímpico; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Ana Maria
Martorelli, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Luís Veronezzi, em
frente ao n° 251, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Modesto Castelotti, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras em toda extensão da
rua Território do Acre, bairro Olímpico; que a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Território do Acre,
n° 78, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua General Osório, do n°
810 ao n° 840, bairro Olímpico; a remoção do veículo abandonado na rua General
Osório, em frente ao n° 882, bairro Olímpico; a remoção do veículo abandonado
na rua Manoel Pedro Vilaboim, em frente ao n° 238, bairro Olímpico; a instalação
de lixeiras em toda extensão da rua da Fortuna, bairro Prosperidade; a repintura
da sinalização de trânsito horizontal " pare " na rua Urânio, altura do n° 22, bairro
Prosperidade; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Urânio, bairro
Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua Urânio, em frente ao n° 143, bairro
Prosperidade; a repintura da sinalização horizontal "faixa dupla amarela" na rua
dos Berilos, do n° 120 ao n° 180, bairro Prosperidade; a poda de raiz da árvore na
rua Ingá, em frente ao n° 281, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em
toda extensão da rua Carlos Gomes, bairro Olímpico; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
Carmem Miranda, nº 37, bairro Boa Vista; a repintura da sinalização de trânsito
horizontal " pare " na rua Carmem Miranda, altura do nº 20, bairro Boa Vista; a
poda da copa da árvore na rua Noel Rosa, em frente ao nº 22, bairro Santa Maria;
a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Noel Rosa, bairro Santa Maria; o
recapeamento asfáltico na rua Arlindo Marchetti, altura do nº 578, bairro Boa
Vista; a poda da copa da árvore na alameda Conde de Porto Alegre, em frente ao
nº 1340, bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Carmem Miranda,
altura do nº 121, bairro Boa Vista; a repintura da sinalização horizontal "faixa
dupla amarela " em toda extensão da rua Carmem Miranda, bairro Boa Vista; a
poda da copa da árvore na rua Francisco Alves, em frente ao nº 209, bairro Boa
Vista; o recapeamento asfáltico na rua Francisco Alves, altura do nº 98, bairro
Boa Vista; o recapeamento asfáltico na rua Piratininga, altura do n° 286, bairro
Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Piratininga, altura do n° 314, bairro
Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Alegre, em frente ao n° 225, bairro
Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Alegre, altura do n° 177, bairro
Barcelona; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Francisco Alves,
bairro Boa Vista; a revitalização do meio fio na rua Silvia, altura do nº 2715,
bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Silvia, altura do nº 265, bairro
Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Taipas, em frente ao nº 724, bairro
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Santa Maria; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Anita Garibaldi,
bairro Santa Maria; a repintura da faixa de pedestres na rua Maceió, altura do n°
847, bairro Barcelona; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Taipas, nº 724, bairro Santa
Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar
o conserto da calçada na rua Maceió, n° 828, bairro Barcelona; e a instalação de
lixeiras em toda extensão da travessa Ana Maria Martinez, bairro Barcelona. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5761/19 e 5762/19. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: o plantio de uma árvore no passeio público da rua Solimões,
altura do numeral 316, bairro Santa Maria; e a colocação de sinalização de
proibido estacionar em um dos lados da rua Marechal Cândido Rondon, no bairro
Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5763/19 a 5802/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que a fiscalização de
obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
Turmalinas, n° 85, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua
Turmalinas, em frente ao n° 110, bairro Prosperidade; a repintura da sinalização
de trânsito horizontal "devagar" na rua Marlene, em frente ao n° 507, bairro Nova
Gerty; a repintura da sinalização horizontal "faixa dupla amarela " na rua
Piratininga, altura do n° 16, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Antônio Barile, bairro Fundação; a poda de raiz da árvore na rua
Curupaiti, em frente ao n° 13, bairro Cerâmica; a poda de raiz da árvore na avenida
Presidente Kennedy, em frente ao n° 711, bairro Santa Paula; o recolhimento do
entulho depositado no passeio público da rua Samuel Schwartz, em frente ao n°
136, bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar a limpeza do terreno na avenida Presidente Kennedy, n°
2557, bairro Santa Paula; a alteração do sentido do fluxo de veículos na rua Ceará,
entre a rua Rio Branco e avenida Conde Francisco Matarazzo, ficando sentido
único para rua Rio Branco; a poda de raiz da árvore na rua Guaporé, em frente ao
n° 48, bairro Santa Maria; o recolhimento do entulho depositado no passeio
público da rua Padre Marcondes, em frente ao n° 107, bairro Cerâmica; a poda da
copa da árvore na rua Constantino de Moura Batista, em frente ao n° 220, bairro
Mauá; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Ribeirão Pires, bairro São
José; o recapeamento asfáltico na rua Ângelo Aparecido Radim, altura do n° 192,
bairro São José; o recapeamento asfáltico na rua Conceição, altura do n° 388,
bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Conceição, em frente ao n°
747, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua Nove de Julho, altura
do n° 283, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Rio de Janeiro, em
frente ao n° 871, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras na rua Julieta
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Soares, do n° 15 ao n° 135, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Rio
de Janeiro, altura do n° 933, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Paraná, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Picuí,
em frente ao n° 173, bairro Olímpico; a remoção do veículo abandonado na rua
Pindorama, em frente ao n° 300, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua
Samuel Klein, altura do n° 242, Centro; a repintura da sinalização de trânsito
horizontal "pare" na rua Pasteur, em frente ao n° 22, bairro Jardim São Caetano;
o recapeamento asfáltico na rua Pasteur, altura do n° 59, bairro Jardim São
Caetano; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Belvedere, bairro Jardim
São Caetano; o recapeamento asfáltico na estrada das Lágrimas, altura do n° 578,
bairro São José; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a
realizar o conserto da calçada na estrada das Lágrimas, n° 528, bairro São José; a
instalação de lixeiras em toda extensão da rua Senador Fláquer, bairro São José;
a repintura da sinalização de trânsito horizontal "devagar" na rua Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, altura do n° 1117, bairro São José; a remoção do
veículo abandonado na rua Marlene, em frente ao n° 599, bairro Nova Gerty; a
remoção do veículo abandonado na rua Marlene, em frente ao n° 543, bairro Nova
Gerty; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar
o conserto da calçada na rua Marlene, n° 525, bairro Nova Gerty; a repintura da
sinalização de trânsito horizontal " escola " na rua Marlene, em frente ao n° 471,
bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Juruá, bairro
Mauá; o recapeamento asfáltico na rua Ângelo Ferro, em frente ao n° 482, bairro
Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Octávio Hildebrando, em frente ao
n° 17, bairro Mauá; e o recapeamento asfáltico na rua Octávio Hildebrando, do n°
115 ao n° 170, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5804/19 a
5808/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico
na rua Itápolis, altura do n° 60, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua
Bertolino da Cunha, em frente ao n° 570, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da
sinalização horizontal "idoso" na rua Maranguá, em frente ao n° 28, bairro
Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Nove de Julho, altura do n° 281, bairro
Olímpico; e a realização de uma visita técnica, em caráter de urgência, para
verificar um possível entupimento do encanamento na EMEI João Barile situada
na rua Durval Vilalva, 125, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 5809/19. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a substituição da grade de aço de um bueiro localizado na
rua Marlene defronte ao número 655, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 5811/19 a 5832/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Vieira de
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Carvalho, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras na rua Capivari, do n° 200
ao n° 500, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua
Capivari, em frente ao n° 276, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras na rua
Tocantins, do n° 675 ao n° 800, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na
rua Capivari, em frente ao n° 195, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na avenida
Tietê, n° 868, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Octávio Hildebrando, bairro Mauá; a repintura da faixa farmácia na rua Piauí, em
frente ao n° 185, bairro Santo Antônio; que a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Tenente Antônio
João, n° 152, bairro Cerâmica; a repintura da faixa carga e descarga na rua
Arnaldo Sante Locoselle, em frente ao n° 133, bairro Cerâmica; a poda da copa
da árvore na rua Arnaldo Sante Locoselle, altura do n° 206, bairro Cerâmica; que
a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto
da calçada na rua Amazonas, n° 1429, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da
árvore na rua Oswaldo Cruz, em frente ao n° 919, bairro Oswaldo Cruz; a poda
da copa da árvore na rua Peri, em frente ao n° 131, bairro Oswaldo Cruz; a
instalação de lixeiras na rua Peri, em toda sua extensão, bairro Oswaldo Cruz; que
a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto
da calçada na rua Rio de Janeiro, em frente ao n° 180, bairro Santa Paula; a poda
da copa da árvore na rua José Benedetti, em frente ao n° 515, bairro Santo
Antônio; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar
o conserto da calçada na rua Senador Vergueiro, n° 473, Centro; a instalação de
lixeiras na rua Pedro José Lorenzini, em toda sua extensão, bairro Santo Antônio;
a repintura da sinalização horizontal "faixa dupla amarela contínua" na rua
Pasteur, altura do n° 76, bairro Jardim São Caetano; a poda da copa da árvore na
travessa Sílvio Aguirre, em frente ao nº 22, bairro Nova Gerty; e a poda de raiz
da árvore na travessa Sílvio Aguirre, em frente ao nº 15, bairro Barcelona. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5840/19 a 5861/19. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras na rua Padre Marcondes,
em toda sua extensão, bairro Cerâmica; a remoção do veículo abandonado na rua
Padre Marcondes, em frente ao n° 91, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico
na rua Domingos Ricci, altura do n° 89, bairro Barcelona; a poda da copa da
árvore na rua Conselheiro Lafayette, em frente ao n° 497, bairro Barcelona; a
instalação de lixeiras na rua Tenente Antônio João, do n° 138 ao n° 350, bairro
Cerâmica; a repintura da faixa "carga e descarga" na travessa João Juarez, em
frente ao n° 78, bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras particulares notifique
o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Tenente Antônio João, n°
123, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Maranhão, em frente ao n°
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291, bairro Santo Antônio; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Amazonas, em frente ao n°
1109, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Amazonas, em frente
ao n° 1026, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na avenida Tietê,
altura do n° 60, bairro Nova Gerty; realizar a poda de raiz da árvore na rua
aguapeí, em frente ao n° 22, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
aguapeí, n° 8, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras particulares notifique
o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Samuel Schwartz , em frente
ao n° 141, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Piratininga, em
frente ao n° 357, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Piratininga,
altura do n° 357, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Tocantins,
altura do n° 221, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras na rua Gonzaga, do
n° 10 ao n° 138, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da faixa "carga e descarga" na
rua José Benedetti, em frente ao n° 587, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore
na rua José Benedetti, em frente ao n° 653, bairro Cerâmica; a repintura da
sinalização de trânsito horizontal "pare" no início da rua Pedro José Lorenzini, no
confronto com a rua Major Carlos Del Prete, bairro Santo Antônio; e que a
fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza do
terreno na rua Major Carlos Del Prete, n° 881, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 5862/19 a 5866/19. Jander Cavalcanti de Lira.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a instalação de lombada ou lombofaixa na avenida Senador
Roberto Simonsen, nº 1193, bairro Santo Antônio; a instalação de lombada ou
lombofaixa na travessa Ana Maria, altura dos nº 80/90 no bairro São José; que
faça um novo decreto regulamentador da Lei nº 5.183 de 30 de abril de 2014, para
que a gratificação paga aos policiais militares através da atividade delegada seja
atualizada para o valor mínimo de R$ 26,90 (por hora trabalhada), onde a escala
de 08 (oito) horas diárias compreenderão em R$ 215,20, corrigindo assim uma
defasagem salarial de 36,16%; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade,
versando sobre alterar a Lei Municipal nº 5.391 de 16 de março de 2016, para que
a gratificação paga aos servidores da Guarda Civil Municipal através da atividade
diferenciada seja atualizada para o valor mínimo de R$ 26,90 (por hora
trabalhada), onde a escala de 08 (oito) horas diárias compreenderão em R$ 215,20,
corrigindo assim uma defasagem salarial de 36,16%; e o recapeamento da travessa
Ana Maria, no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5872/19 a
5922/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que a fiscalização de
obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
Humaitá, n° 138, bairro Fundação; a repintura da sinalização horizontal "veículos
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escolares" na rua Vieira de Carvalho, em frente ao n° 525, bairro Nova Gerty; a
repintura da sinalização horizontal "faixa dupla amarela contínua" na rua Vieira
de Carvalho, altura do n° 582, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Vieira
de Carvalho, n° 520, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua
Francesco Fiorotti, altura do n° 288, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras
em toda extensão da rua Saldanha da Gama, bairro Nova Gerty; o recapeamento
asfáltico na rua Vieira de Carvalho, altura do n° 303, bairro Nova Gerty; a
instalação de lixeiras na rua Juruá, do n° 320 ao n° 473 , bairro Nova Gerty; que
a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto
da calçada na avenida Vital Brasil Filho, n° 753, bairro Olímpico; a revitalização
do meio fio na rua Aquidaban, altura do n° 125, bairro Fundação; a realizar a poda
de raiz da árvore na rua Humaitá, em frente ao n° 83, bairro Fundação; a poda da
copa da árvore na rua Oswaldo Cruz, em frente o n° 919, bairro Oswaldo Cruz; a
poda da copa da árvore na rua Bom Pastor, em frente ao n° 704, bairro Oswaldo
Cruz; o recapeamento asfáltico na rua São Pedro, altura do n° 27, bairro Olímpico;
a poda da copa da árvore na avenida Paraíso, em frente ao n° 485, bairro Oswaldo
Cruz; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o
conserto da calçada na avenida Paraíso, n° 240, bairro Oswaldo Cruz; a poda da
copa da árvore na rua Prates, em frente ao n° 255, bairro Oswaldo Cruz; que a
fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da
calçada na rua São Paulo, n° 1995, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
Espírito Santo, n° 859, bairro Cerâmica; a poda da raiz da árvore na rua Curupaiti,
em frente ao n° 200, bairro Cerâmica; a poda de raiz da árvore na rua Rádio, em
frente ao n° 110, bairro Prosperidade; a instalação de lixeiras na rua Antônio
Garbelotto, em toda sua extensão, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na
rua Paraíba, em frente ao n° 581, Centro; a repintura da faixa "motos" na rua Luís
Cavana, em frente ao n° 55, Centro; a poda da copa da árvore na rua Espírito
Santo, em frente ao n° 821, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Pinto
Ferraz, em frente ao n° 150, Centro; a poda da copa da árvore na rua Rio de
Janeiro, altura do n° 871, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua
Antônio Garbelotto, em frente ao n° 219, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras
na rua Prates, em toda sua extensão, bairro Oswaldo Cruz; a remoção do veículo
abandonado na avenida Tereza Campanella, em frente ao n° 383, bairro Boa
Vista; a poda da copa da árvore na rua Benedito Moretti, em frente ao n°112,
bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Municipal, em frente ao n° 236,
bairro Fundação; o recapeamento asfáltico na rua Martim Francisco, altura do n°
568, bairro Santa Paula; a instalação de lixeiras na rua Pindorama, do n° 26 ao n°
150, bairro Olímpico; a repintura da sinalização de solo indicativa de vaga para
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"portadores de necessidades especiais" na rua Ângelo Aparecido Radim, em
frente ao n° 201, bairro São José; a repintura da sinalização de trânsito horizontal
" escola " na rua Martim Francisco, altura do n° 149, bairro Santa Paula; a
instalação de lixeiras em toda extensão da rua Guia Lopes, bairro Oswaldo Cruz;
a poda da copa da árvore na rua Guia Lopes, em frente ao n° 166, bairro Oswaldo
Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Ingá, altura do n° 279, bairro Oswaldo
Cruz; a repintura da sinalização de trânsito horizontal "devagar" na rua Castro
Alves, em frente ao n° 1104, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização do meio fio na
rua Castro Alves, em frente ao n° 1115, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento
asfáltico na rua Nossa Senhora de Fátima, altura do n° 925, bairro Oswaldo Cruz;
a poda da copa da árvore na rua Nossa Senhora de Fátima, em frente ao n° 1035,
bairro Oswaldo Cruz; a remoção do veículo abandonado na avenida Prosperidade,
altura do n° 380, bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico na rua Platina,
altura no n° 100, bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico na avenida Goiás,
altura do n° 2370, bairro Barcelona; a repintura da sinalização de trânsito
horizontal " auto escola " na rua Manoel Coelho, em frente ao n° 796, bairro Santo
Antônio; o recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n° 445,
Centro; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar
o conserto da calçada na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n° 382, Centro; o
recapeamento asfáltico na rua Goitacazes, altura do n° 33, Centro; e a poda da
copa da árvore na rua Amazonas, em frente ao n° 144, Centro. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 5924/19 a 5963/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Nove de Julho,
bairro Olímpico; a repintura da faixa "carga e descarga" na rua São Paulo, em
frente ao n° 1905, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Oswaldo
Cruz, em frente ao n° 670, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras na Rua
Juruá, do N° 320 ao N° 473 , bairro Nova Gerty; a remoção do veículo
abandonado na avenida Tietê, em frente ao n° 1172, bairro Nova Gerty; a poda da
copa da árvore na rua Humaitá, em frente ao n° 215, bairro Fundação; a poda da
copa da árvore na rua Humaitá, em frente ao n° 196, bairro Fundação; a poda da
copa da árvore na rua Pindorama, em frente ao n° 26, bairro Olímpico; a repintura
da faixa de "carga e descarga" na rua Lisboa, em frente ao n° 212, bairro Oswaldo
Cruz; a poda da copa da árvore na avenida Tietê, em frente ao n° 917, bairro Nova
Gerty; o recapeamento asfáltico na avenida Tietê, altura no n° 922, bairro Nova
Gerty; a poda da copa da árvore na rua Tocantins, em frente ao n° 855, bairro
Nova Gerty; a realizar a poda de raiz da árvore na rua Tocantins, em frente ao n°
850, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Nossa Senhora de Fátima,
em frente ao n° 871, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Nossa
Senhora de Fátima, altura do n° 875, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento
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asfáltico na rua Maranhão, altura do n° 370, bairro Santa Paula; o recapeamento
asfáltico na avenida Guido Aliberti, altura do n° 1551, bairro Cerâmica; a
instalação de lixeiras na rua Bela Vista, do n° 16 ao n° 93, bairro Jardim São
Caetano; o recapeamento asfáltico na rua Belvedere, do n° 70 ao n° 125, bairro
Jardim São Caetano; a repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" na
rua Belvedere, altura do n° 85, bairro Jardim São Caetano; a instalação de lixeiras
em toda extensão da rua Duque de Caxias, bairro Jardim São Caetano; a instalação
de lixeiras na rua Lisboa, do n° 260 ao n° 350, bairro Oswaldo Cruz; a instalação
de lixeiras em toda extensão da rua Pedro de Toledo, bairro Oswaldo Cruz; a
repintura da sinalização de trânsito horizontal " pare " na rua Pedro de Toledo,
altura do n° 98, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Tocantins,
altura do n° 841, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Amazonas,
altura do n° 2769, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização horizontal
"faixa dupla amarela contínua" na rua Pedro de Toledo, altura do n° 28, bairro
Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Frieda, bairro Boa
Vista; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o
conserto da calçada na rua Frieda, n° 334, bairro Boa Vista; a poda da copa da
árvore na rua Frieda, em frente ao n° 319, bairro Boa Vista; que a fiscalização de
obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
Saldanha da Gama, n° 176, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
Saldanha da Gama, n° 202, bairro Nova Gerty; a repintura da sinalização de
trânsito horizontal "pare" na rua pedro duó, altura do n° 87, bairro Oswaldo Cruz;
a instalação de lixeiras em toda extensão da rua pedro duó, bairro Oswaldo Cruz;
o recapeamento asfáltico na rua Araçatuba, altura do n° 109, bairro Olímpico; o
recolhimento do entulho depositado no passeio público da rua Platina, em frente
ao n° 60, bairro Prosperidade; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua
Fausto Luís Pina, bairro Fundação; a repintura da faixa "ônibus" na rua
Tiradentes, altura do n° 533, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
Octávio Hildebrando, n° 159, bairro Mauá; e que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Ângelo
Ferro, n° 429, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5969/19
a 6011/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da sinalização
horizontal "faixa dupla amarela descontínua" na rua Capivari, altura do n° 8,
bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário
a realizar a limpeza do terreno na rua Frieda, n° 324, bairro Boa Vista; a instalação
de lixeiras em toda extensão da rua Bertolino da Cunha, bairro Oswaldo Cruz;
recolhimento do entulho depositado no passeio público da rua Mercúrio, em frente
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ao n° 81, bairro Prosperidade; o recapeamento da rampa de acesso para
cadeirantes localizada no passeio público na esquina da rua Peri com a rua
Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; a realizar a poda de raiz da árvore na rua
Humaitá, em frente ao n° 116, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua
Gonzaga, em frente ao n° 100, bairro Oswaldo Cruz; a remoção do veículo
abandonado na rua Luís Cavana, em frente ao n° 78, Centro; a poda da copa da
árvore na avenida Walter Thomé, em frente ao n° 95, bairro Olímpico; a repintura
da sinalização horizontal "faixa dupla amarela contínua" na rua Araçatuba, altura
do n° 41, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Maranhão, em frente
ao n° 1343, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique
o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Rafael Correa Sampaio, n°
1198, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Rafael Correa Sampaio,
em frente ao n° 1158, bairro Santa Paula; a repintura da faixa "motos" na rua
Maranhão, em frente ao n° 1257, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na
rua São Paulo, em frente ao n° 2031, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore
na rua Capivari, em frente ao n° 323, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico
na rua Ângelo Ferro, altura do n° 400, bairro Nova Gerty; a remoção do veículo
abandonado na rua Panati, em frente ao n° 41, bairro Olímpico; a poda da copa da
árvore na rua Pedro José Lorenzini, em frente ao n° 113, bairro Santo Antônio; a
repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" na rua Coelho Netto, altura
do n° 20, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização do meio fio na rua Nossa Senhora
de Fátima, altura do n° 1077, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na
rua Maranguá, altura do n° 26, bairro Olímpico; a realizar a poda de raiz da árvore
na rua Maranguá, em frente ao n° 11, bairro Olímpico; a repintura da sinalização
horizontal "faixa dupla amarela contínua" na rua Peri, do n° 261 ao n° 315, bairro
Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua Amadeu Bortoletto, altura do n°
19, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em toda extensão da rua Amadeu
Bortoletto, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização horizontal "moto" na
rua Goitacazes, em frente ao n° 17, Centro; a realização do nivelamento da calçada
na rua Goitacazes, em frente ao n° 17, Centro; a instalação de lixeiras em toda
extensão da travessa Francisco Andreucci, Centro; a instalação de lixeiras em toda
extensão da rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras
particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 28 de
Julho, n° 286, bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Ângelo Ferro, em
frente ao n° 445, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Major Carlos
Del Prete, em frente ao n° 1363, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore
na rua Tocantins, em frente ao n° 177, bairro Nova Gerty; o recapeamento
asfáltico na rua Ceará, altura do n° 220, bairro Fundação; que a fiscalização de
obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua
Maximiliano Lorenzini, n°217, bairro Fundação; a remoção do veículo
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abandonado na rua João Domingos Perrella, em frente ao n° 10, bairro Fundação;
a repintura da sinalização horizontal "faixa dupla amarela " na rua Deputado
Emílio Carlos, altura do n° 10, bairro Fundação; a remoção do veículo
abandonado na rua Tocantins, em frente ao n° 793, bairro Nova Gerty; a repintura
da faixa de "carga e descarga" na rua Tocantins, em frente ao n° 791, bairro Nova
Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Martim Francisco, altura do n° 571, bairro
Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Rafael Correa Sampaio, altura do n°
531, bairro Santa Paula; e o recapeamento asfáltico na travessa Panati, altura do
n° 33, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6013/19 e
6014/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a demarcação com a
metragem do percurso da pista no parque Espaço Verde Chico Mendes; e
reiterando indicação 5031/2018, estudos e tratativas visando a revitalização das
quadras poliesportivas do Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 6015/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a urgente limpeza do lago do Espaço
Verde Chico Mendes, localizado à avenida fernando símonsen, 566 - Cerâmica.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6017/19 a 6020/19. Eduardo José Vidoski.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: que realize o recapeamento asfáltico localizado na rua São
Paulo, altura do número 2377, bairro Santa Paula; que realize a repintura da vaga
de estacionamento reservada à pessoa com deficiência, localizada na rua Bom
Pastor, altura do número 936, bairro Oswaldo Cruz; que realize a manutenção da
valeta localizada na alameda Araguaia, altura do número 515, bairro Santa Maria;
e que realize o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua São Pedro, bairro
Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6021/19 a 6024/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: que a fiscalização de obras particulares
notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Tocantins, n° 790,
bairro Nova Gerty; a implementação de aparelhos de exercício para a terceira
idade, bem como playground infantil na praça Lucindo Cândido, na rua Vieira De
Carvalho, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras particulares notifique o
proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Maximiliano Lorenzini, n° 291,
bairro Fundação; e que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário
a realizar a limpeza do terreno na rua Gonzaga, n° 195, bairro Oswaldo Cruz. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6033/19 a 6036/19. Eclerson Pio Mielo.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: realizar campanha sobre a importância de se diminuir o peso
das mochilas de alunos dos ensinos infantil e fundamental; o incentivo e a
fiscalização nos imóveis desocupados, notificando as imobiliárias responsáveis
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para providencias no sentido de garantir que todo local onde houver água parada
seja eliminada; designar um profissional capacitado em LIBRAS, para que haja
tradução simultânea na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) durante a
realização das sessões ordinárias, sessões solenes e outras solenidades realizadas
na Câmara Municipal, a fim de que pessoas com deficiência auditiva possam
acompanhar o conteúdo dos trabalhos legislativos em sua integra; e a
possibilidade de realizar revitalização nas faixas de sinalização de solo localizadas
nas proximidades das unidades escolares do município. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 5500/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando
envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos
na fiação na rua Castro Alves, em frente ao n° 264, bairro Cerâmica. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5501/19. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição
São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Rio Grande do Sul, em frente
ao ° 345, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5502/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua
Niterói, em frente ao n° 179, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5503/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando
envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando a
realização de reparos na fiação na rua Goitacazes, em frente ao n° 183, Centro.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5504/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Juruá, em frente
ao n° 237, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
5505/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício
à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua
Henrique Dias, em frente ao n° 48, bairro Fundação. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 5511/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Requerimento solicitando envio de ofício á empresa Enel - Distribuição São Paulo
- SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Engenheiro Rebouças, em
frente ao n° 589, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5527/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando
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envio de ofício à empresa enel- Distribuição São Paulo- SCS, visando a realização
de reparos na fiação na rua Rio de Janeiro, em frente ao n° 402, bairro Oswaldo
Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5535/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na
rua Gonçalves Dias, em frente ao n° 43, bairro Cerâmica. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 5543/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo
- SCS, visando reparos na fiação na avenida Senador Roberto Simonsen, em frente
ao n° 1202, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5555/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas
especificamente nos centros comerciais do município neste mês de dezembro.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5598/19. César Rogério
Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao aluno da rede estadual de educação Felippo Roveri Gasaniga
Monteiro, pelas diversas conquistas na Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas - OBMEP. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5599/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de
ofício ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA, solicitando
as providências necessárias para a canalização do encanamento que desagua na
sarjeta em frente ao Hospital Márcia Braido, e escoa esgoto com mal cheiro por
toda a extensão da rua Rio de Janeiro, cujos detalhes seguem na justificativa.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5600/19. César Rogério
Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações aos 40 anos da fundação da Associação dos Moradores do bairro
Jardim São Caetano - SAB City, completados no último dia 03. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5757/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo
- SCS, visando reparos na fiação na rua Madeira, em frente ao nº 785, bairro Santa
Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5758/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
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Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Francisco
Alves, em frente ao nº 115, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5759/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento
solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS,
visando reparos na fiação na rua Felippo Roveri Camarão, altura do n° 73, bairro
Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5803/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Enel - Distribuição São Paulo - SCS -, visando a realização de reparos na fiação
na rua Collygni, em frente ao n° 100, bairro Fundação. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 5810/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações
pelo aniversário de 30 anos de fundação da Associação Desportiva São Caetano
(AD São Caetano) no dia 04 de dezembro. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5833/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento
solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS,
visando reparos na fiação na avenida Tietê, em frente ao n° 792, bairro Nova
Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5834/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Rio Grande
do Sul esquina com a rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5835/19. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição
São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Baraldi, em frente ao n° 398,
Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5836/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Senador
Vergueiro, em frente ao n° 545, Centro. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5837/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento
solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS,
visando o realinhamento da fiação na rua Piauí, em frente ao n° 155, bairro Santo
Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5838/19.
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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° 944, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5839/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento
solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS,
visando reparos na fiação na rua Padre Marcondes, em frente ao n° 105, bairro
Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5869/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Henrique
Dias, em frente ao n° 92, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 5870/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento
solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS,
visando reparos na fiação na rua Antônio Garbelotto, em frente ao n° 180, bairro
Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5871/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Pinto
Ferraz, em frente ao n° 48, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5923/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando
envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos
na fiação na rua Rio de Janeiro, em frente ao n° 862, bairro Oswaldo Cruz.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5964/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações para a base Prosperidade da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, pela 3ª Festa Natalina do bairro Prosperidade, realizada no
dia 08 do corrente mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
5965/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à Via Varejo, pelos excelentes resultados
obtidos na Black Friday realizada no final do mês de novembro de 2019. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5966/19. Edison Roberto Parra.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações
pela reeleição da Senhora Tania Burti, como Conselheira Tutelar para a gestão
2020-2023 em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 5967/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Prefeito do município de Rio
Grande da Serra, o Senhor Gabriel Maranhão, pela eleição à presidência do
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para o ano de 2020, tendo como vice
o Prefeito da cidade de Diadema, o Senhor Lauro Michels Sobrinho. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6012/19. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição
São Paulo - SCS -, visando a realização de reparos na fiação na rua Pindorama,
em frente ao n° 137, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 6016/19. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos 60 anos da Igreja Batista
Barcelona, celebrado no dia 05 de dezembro, e ao Pastor Onésimo Ribeiro de
Sousa, pelos 29 anos de ministério pastoral, celebrado no dia 08 de dezembro.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6029/19. Eclerson Pio
Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Abrigo Irmã Tereza, também conhecido por Lar dos Idosos,
pelos 70 anos de fundação ocorrido no mês de dezembro. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 6030/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações
ao ilmo. Senhor João Manoel da Costa Neto Secretário Municipal da Cultura, pela
homenagem na qual foi condecorado com a medalha cultural Aluísio de Almeida,
condecoração concedida pelo Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de
Sorocaba e outorgada pelo Conselho de Honraria e Mérito do Estado de São
Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6031/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à Pizzeria Ristorante Itália pelos 40 anos da sua
fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6032/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa
Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando a readequação do posicionamento dos
pontos de parada de ônibus localizados na avenida Dr. Augusto de Toledo na
altura do n° 1000 ao n° 1500, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 5338/19. Anacleto Campanella Junior.
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor procurador da República, Dr.
Steven Shuniti Zwicker e ao Senhor Procurador Geral da República, Dr. Augusto
Aras, visando informações referentes às recomendações endereçadas ao
município de São Caetano do Sul, para que “providencie, no prazo de 60
(sessenta) dias, a instalação e o regular funcionamento no município de local que
realize o abortamento legal, a fim de ser oferecido o serviço às vítimas de
violência sexual”. 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 Anacleto Campanella Junior. Processo nº.
5344/19. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao
Senhor Prefeito municipal, visando informações referente ao aparelho de
tomógrafo supostamente doado pela Prefeitura Municipal de São Caetano para a
cidade de Ribeirão Pires. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador
César Rogério Oliva. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos seguintes
vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander
Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 5968/19.
Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Reinhard Bonnke. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6037/19. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Mercedes Arroio Binotti. 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, Edison Roberto Parra, Jander
Cavalcanti de Lira, Sidnei Bezerra da Silva e Ubiratan Ribeiro Figueredo. O Sr.
Presidente faz um comunicado relevante. Ninguém mais desejando fazer o uso da
palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do
Dia. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante. O 1º Secretário procede a
leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo nº 8283/17. 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, o
‘Dia de Conscientização e Prevenção da Paramiloidose – PAF (Polineuropatia
Amiloidótica Familiar)’ 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.
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Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item - II
Processo nº 3128/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação
do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.432, de 26 de
setembro de 2006, que dispõe sobre a criação da Semana de Prevenção ao Traço
e Anemia Falciforme no Município de São Caetano do Sul e dá outras
providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra
o vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item - III Processo nº 1208/19.
Sidnei Bezerra da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade da afixação do comprovante de capacitação profissional
de tosador e banhista nos ‘pet shops’ e estabelecimentos congêneres, situados no
Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão
de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”.
“Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o vereador Sidnei Bezerra
da Silva. Item - IV Processo nº 1222/19. Olyntho Sequalini Voltarelli. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do art.
1º da Lei nº 4.195, de 18 de fevereiro de 2004, que ‘Institui no Calendário Oficial
do Município, o Dia do Arquiteto e do Engenheiro 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 - V Processo nº 4535/19. Prefeitura Municipal.
1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar que “Autoriza o
Município de São Caetano do Sul a contratar com o Banco de Desenvolvimento
da América Latina – CAF operação de crédito externo, destinada à execução de
obras integrantes do Programa Municipal de Inovação e Saneamento Ambiental
de São Caetano do Sul – PROMISA e autoriza a solicitar garantia à União
Federal.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Voto contrário, em separado,
apresentado pelo vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em
discussão, fazem uso da palavra os vereadores: Ubiratan Ribeiro Figueiredo;
César Rogério Oliva, que pede vista ao Processo por 01 (uma) Sessão; Jander
Cavalcanti de Lira; e Anacleto Campanella Junior. Ninguém mais desejando fazer
uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o pedido de Vista por 01
(uma) Sessão, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores: César
Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e
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Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra
os vereadores César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Edison Roberto
Parra. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno, com votos
contrários dos vereadores: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento,
Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto,
fazem uso da palavra os vereadores: Francisco de Macedo Bento, César Rogério
Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. Item - VI Processo nº 5066/19. Prefeitura
Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação dos
artigos 17 e 20 da Lei Municipal nº 5.374, de 09 de dezembro de 2015, que institui
o Plano Diretor Estratégico de São Caetano do Sul – 2016/2025 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 - VII Processo nº 5197/19. Prefeitura
Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 5.042
de 24 de novembro de 2011, que institui Sistema de Sorteio de Prêmios para
estimular o pagamento em dia do IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 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 - VIII Processo nº
3644/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a apresentação da carteira de vacinação no
ato da matrícula ou rematrícula de crianças nas escolas da Rede Municipal de
Ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a
votação, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer, com votos contrários dos
vereadores: César Rogério Oliva, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Arquive-se” Item - IX Processo nº 5060/18.
Anacleto Campanella Junior e outros. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei
Substitutivo que “Acresce o item 25 à Meta nº 7 do Plano Municipal de Educação,
aprovado pela Lei nº 5.316, de 18 de junho de 2015 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 - X Processo nº 3311/19. 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 da Mulher que Ora’ e dá outras
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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. Para encaminhar a votação, faz
uso da palavra o Vereador Edison Roberto Parra. O Sr. Presidente solicita e o
Vereador Olyntho Sequalini Voltarelli assume a presidência da Mesa. Colocado
em votação, fica “Aprovado em 1º Turno, com 02 (dois) votos ausentes dos
vereadores César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. O Vereador
Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Esgotados os motivos que
nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte horas e vinte
e cinco minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a
assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 28ª Sessão
Extraordinária que será realizada logo a seguir. Para constar é lavrada esta Ata,
que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro
Secretário. ...............................................................................................................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI
1º SECRETÁRIO
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