Câmara Municipal de São Caetano do
Sul
ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA
NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS,
AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.
Às dezessete horas e cinquenta e seis 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 19ª Sessão Ordinária
e da 8ª e 9ª Sessões Extraordinárias são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra
ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que procede à
leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 7334/15. Prefeitura
Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do decreto nº
11.152, de 09/06/17. “Ciente”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal.
Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos decretos: nº 11.154,
de 12/06/17; nº 11.155, de 13/06/17; nº 11.156, de 21/06/17. “Ciente”. Processo
nº. 4005/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.150, de 06/06/17. “Ciente”. Processo nº.
4026/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando
cópia do Decreto nº 11.153, de 12/06/17. “Ciente”. Processo nº. 4141/17.
Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 1º da Lei nº
5.526, de 22 de junho de 2017, que autoriza a abertura de Crédito Adicional
Especial e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4142/17. Prefeitura Municipal. Projeto de
Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4012/17. Marcos Sergio Gonçalvaes Fontes e
Francisco de Macedo Bento. Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao
artigo 1º da Lei nº 4.694, de 23 de setembro de 2008, que institui a Campanha de
Conscientização acerca da Doação da Medula Óssea, no município de São
Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4030/17. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do
Município de São Caetano do Sul, o 'Festival de Crossfit - Crossfest', e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 4064/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto de
rk

1

Câmara Municipal de São Caetano do
Sul
Lei que "Institui a Comissão de Estudos e Análises acerca da Arborização Urbana
no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4116/17.
Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o monitoramento por
Sistema de Circuito Fechado de Televisão nas instituições financeiras e
estabelecimentos comerciais, na forma que especifica e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 4124/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera a redação da
ementa, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.152 de 23 de junho de 2003,
que dispõe sobre registro e circulação de veículos de propulsão humana e de
tração animal no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
4125/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui a
obrigatoriedade dos pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários de
informar aos órgãos competentes de proteção, quando constatarem indícios de
maus-tratos nos animais por eles atendidos, e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
4126/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui a campanha
'Protetor Mirim dos animais', na rede de ensino municipal de São Caetano do Sul
e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças
e Orçamento”. Processo nº. 4127/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de
Lei que "Proíbe a cobrança de taxas de emissão e registro de documentos
comprobatórios acadêmicos e escolares pelas instituições educacionais e dá outras
providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Em questão de ordem, o Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede
a palavra para um comunicado relevante. O Sr. Presidente pede a gentileza para o
Vereador Jander Cavalcanti de Lira aguardar o término do Expediente e se
compromete a convocá-lo na sequência. Retoma a palavra o 1º Secretário, que dá
continuidade a leitura do Expediente. Processo nº. 4128/17. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Projeto de Lei que "Proíbe a prática de frisagem de pneus em oficinas
mecânicas, estabelecimentos de venda de autopeças, borracharias e similares 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.
4129/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui a adoção de
práticas e métodos sustentáveis na execução de obras de construção civil 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.
4130/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o
transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo de passageiros
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de São Caetano do Sul e da outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4132/17. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Projeto de Lei que "Autoriza a visitação de animais domésticos e de
estimação em hospitais públicos e privados, no âmbito do município de São
Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4148/17. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha Anual de Conscientização Sobre
o Uso Excessivo e Consumo de Açúcar na Alimentação dos Munícipes e os
Efeitos do Alto Consumo na Saúde da População' e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº.
4151/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Assegura a prioridade dos
alunos do município de São Caetano do Sul, cujos pais ou responsáveis possuam
alguma doença incapacitante, deficiência ou mobilidade reduzida, a se matricular
em escola pública municipal mais próxima de sua residência.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4152/17.
Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instalação de caixas
eletrônicos com altura reduzida nas agências bancárias do município de São
Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4153/17. Edison Roberto Parra.
Projeto de Lei que "Assegura o acesso gratuito para menor de 12 (doze) anos,
acompanhado por responsável legal, em eventos esportivos nos estádios e ginásios
municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4154/17. Edison
Roberto Parra. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de Reeducação Alimentar
nas Instituições de Ensino Infantil e Fundamental da Rede Municipal de São
Caetano do Sul' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3900/17. Edison Roberto Parra.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de uma equipe de
campo para a realização da instalação de "lombo faixa" para a contenção de
velocidade na rua Humaitá, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 3951/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando uma avaliação para promover a sinalização de solo com
vaga de transporte escolar, a pedido dos transportadores e pais de alunos da escola
Evolution Day Care and Preschool, localizada na rua Piauí, 1086, bairro Santo
Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3953/17 a 3974/17. Carlos
Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a reconstituição da faixa de pedestre
localizada na rua Monte Alegre, 300, bairro Santo Antônio; a poda da copa da
árvore existente na rua Engenheiro Rebouças, 162, bairro Cerâmica; a poda da
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copa da árvore existente na avenida Paraíso, 240, bairro Olímpico; a poda da copa
da árvore localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 1092, bairro
Cerâmica; a poda da copa da árvore existente na rua José Benedetti, 659, bairro
Santo Antônio; a recomposição da faixa de pedestre localizada na rua Joana
Angélica, 740, bairro Barcelona; a recomposição da faixa de pedestre localizada
na rua Marechal Deodoro, 912, bairro Santa Paula; a recomposição da faixa de
pedestre localizada na rua Marechal Deodoro, 829, bairro Santa Paula; a
recomposição da faixa de pedestre localizada na rua Marechal Deodoro, 780,
bairro Santa Paula; a recomposição da faixa de pedestre localizada na rua
Marechal Deodoro, 744, bairro Santa Paula; a recomposição da faixa de pedestre
existente na rua Marechal Deodoro, 658, bairro Santa Paula; a recomposição da
faixa de pedestre localizada na rua Marechal Deodoro, 513, bairro Santa Paula; a
poda da copa das árvores existentes na rua Amazonas, entre a avenida Goiás e
Baraldi, Centro; a recomposição da faixa de pedestre localizada na avenida Goiás,
600, Câmara Municipal, bairro Santo Antônio; a recomposição da faixa de
segurança localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 703, bairro Santo
Antônio; a recomposição da faixa de pedestre, localizada na avenida Goiás, 1040,
bairro Santo Antônio; a recomposição da faixa de pedestre localizada na avenida
Senador Roberto Simonsen, 1430, bairro Cerâmica; a recomposição da faixa de
segurança localizada na rua Flórida, 23, bairro Barcelona; a realização de estudos
visando a recomposição da faixa de pedestre localizada na rua Humberto de
Campos, 250, bairro São José; a realização de estudos visando a recomposição da
faixa de pedestre localizada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 880,
bairro Cerâmica; a realização de estudos visando a recomposição da faixa de
pedestre localizada na rua Engenheiro Rebouças, 880, bairro Cerâmica; e a
realização de estudos visando a reconstituição da faixa de pedestre localizada na
rua Guaporé, esquina com a alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3981/17 e 3982/17. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes e outros. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta
Edilidade, versando sobre que institui o prêmio "Escola Verde Vida" às escolas
municipais que promovem campanhas com atividades em prol do meio ambiente;
e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre dispor sobre o uso de
bens e áreas públicas para desenvolvimento de jardins comunitários, paisagismo,
hortas orgânicas urbanas e permacultura, e outras providências. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 3985/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando uma maior agilidade na retirada de galhos e folhas
que ficam sobre as calçadas, após serviços realizados pela AES Eletropaulo. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3989/17 e 3990/17. Marcel Franco Munhoz.
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da alameda São Caetano, bairro Barcelona; e determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Solimões, bairro
Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3993/17 a 4004/17. Eclerson
Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: realizar completa revitalização na escadaria
localizada na rua Silvia, altura do nº 1267, bairro Nova Gerty; a poda da copa da
árvore localizada na rua Maranguá, esquina com a avenida vital Brasil, nº 317,
bairro Olímpico; a construção de mesa de alvenaria para partidas de dominó no
recuo da calçada no trecho compreendido entre a rua da Eternidade, esquina com
estrada das Lágrimas, bairro Mauá; criar espaço reservado para entretenimento no
Hospital Municipal Infantil Marcia Braido, localizado na rua São Paulo, 1840,
bairro Santa Paula; a possibilidade da implantação de placas de alerta nos locais
onde há maior incidências de acidentes nas vias do município; a criação de um
programa de integração virtual (computação/internet) entre as Unidades Básicas
de Saúde do município, a fim de agilizar simultaneamente o atendimento e ao
agendamento de exames e outros procedimentos na saúde pública de São Caetano
do Sul, evitando-se com isso o desvio de informações, que muitas vezes ocorre;
criar um disk denúncia direto com o atendimento da Guarda Civil Municipal;
realizar recapeamento asfáltico na rua Doutor Durval Vilalva, principalmente na
esquina com a Avenida do Estado, altura do nº 16, bairro Fundação; a retirada dos
lavatórios infantis e a instalação dos novos; disponibilizar professor de Inglês para
atender aos alunos do 4º ano, na EMEF Ângelo Raphael Pellegrino; a manutenção
geral na EMEI Octávio Tegão; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas a pé na entrada e saída da estação rodoferroviária e do túnel Gabriel
Zambrana, além da rua 24 Horas localizada no bairro Fundação. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4007/17 a 4009/17. Francisco de Macedo Bento.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e
constantes em todo o bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas e constantes nas vias: rua Padre Mororó, Humberto de Campos
e travessa Ana Maria, bairro São José; e instalação de novas placas com nomes
das ruas em toda cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 4013/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando uma fiscalização eficiente e eficaz, intensificando as vistorias em
passeios públicos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4018/17 a 4024/17.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja
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intimado o proprietário do imóvel para conserto na calçada da rua Silvia, 1072,
bairro Santa Maria; manutenção em um bueiro que encontra-se entupido
localizado na rua Silvia, 1072, bairro Oswaldo Cruz; construção de uma boca de
lobo na estrada das Lágrimas, altura do número 1655,
Cemitério das Lágrimas, Jardim São Caetano; revitalização em toda a extensão da
pista de caminhada no canteiro central da avenida Presidente Kennedy, bairro
Santa Paula; a remoção de dois veículos que estão abandonados em frente a rua
José Paolone, 181, bairro Santa Paula; a construção de uma boca de lobo próximo
ao número 150 da rua Graça Aranha, bairro Fundação; e sinalização de trânsito
na rua dos Meninos, esquina com rua Paranapanema, bairro Nova Gerty. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 4028/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicação
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de poste com placa de
proibido estacionar na rua Ivaí, 452, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 4029/17. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando instalar uma rotatória na confluência das vias: rua Vieira
de Carvalho, e rua Pan, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
4032/17 a 4047/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda das
árvores dentro da Escola Municipal de Educação Infantil Helena Musumeci.
localizada na avenida Paranapanema, 670, bairro Nova Gerty; reparo e
manutenção do muro no fundo da Escola Municipal de Educação Infantil Helena
Musumeci, localizada na avenida Paranapanema, 670, bairro Nova Gerty; a troca
das lâmpadas queimadas na travessa nossa Senhora da Aparecida, em frente ao nº
18, bairro Barcelona; a instalação de boca de lobo, na avenida Goiás, com a rua
Sílvio Aguirre, bairro Barcelona; retirar e substituir a árvore localizada na rua
Piratininga, 68, bairro Barcelona; poda da árvore localizada na rua José Benedetti,
350, bairro Santo Antônio; a readequação de vaga de estacionamento de moto que
está junto com a vaga de estacionamento de idoso, na rua Visconde de Inhaúma,
796, bairro Nova Gerty; aumentar o tempo do farol do cruzamento da avenida
Presidente Kennedy, com a rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; o replantio
de duas árvores, que foram arrancadas na rua Rio Grande do Sul, em frente aos
numeros 382 e 404, Centro; a instalação de uma câmara de monitoramento na
avenida Goiás, com a rua Sílvio Aguirre, bairro Barcelona; com a máxima
urgência que o proprietário da residência, seja notificado para respeitar a "Lei do
Silêncio" na rua Maranhão, 311, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas
imediações da rua Deputado Emílio Carlos, bairro Fundação; determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos e
noturno, nas imediações da rua Benedito Moretti, bairro Fundação; determinar a
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos
e noturno, nas imediações da rua Araraquara, bairro Fundação; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos
e noturno, nas imediações da rua Aquidaban, bairro Fundação; e determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos
e noturno, nas imediações da rua Antônio Barile, bairro Fundação. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 4054/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando providências no sentido de elaborar uma
campanha de conscientização sobre a importância da doação de sangue, em
homenagem ao dia mundial do doador de sangue, celebrado no dia 14 desse mês,
e em apoio à COLSAN - Associação Beneficente de Coleta de Sangue e ao Núcleo
Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma, localizado na rua Peri, 361,
bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4055/17 a 4059/17.
Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de semáforos de travessia
de pedestres, na avenida Goiás, confluência com a rua Amazonas, Centro; a
demarcação de vaga destinada às pessoas com deficiência, bem como a instalação
da rampa de acessibilidade, na estrada das Lágrimas, de fronte ao pesqueiro
municipal, Jardim São Caetano; a instalação de placa de trânsito, sinalizando "rua
sem saída", na rua Manoel Augusto Ferreirinha, confluência com a rua Epitácio
Pessoa, bairro Nova Gerty; a instalação de placa de trânsito, sinalizando "rua sem
saída", na rua Manoel Augusto Ferreirinha, confluência com a rua Giuseppe
Braido, bairro Nova Gerty; e instalar placas de "proibido estacionar caminhões",
na avenida Antônio da Fonseca Martins, especialmente no trecho entre a rua João
Almendra e a avenida Guido Aliberti, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4062/17 e 4063/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a manutenção e conservação dos equipamentos do CISE João
Castaldelli, em especial, a substituição de torneiras quebradas, conserto de
puxadores de janelas de vestiários e manutenção hidráulica corroída, na avenida
Presidente Kennedy, 2400, bairro Santa Paula; e a limpeza e conservação da área
entre toda a extensão do CISE Castaldelli e o Clube Santa Maria, na avenida
Presidente Kennedy, 2400, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 4065/17 a 4076/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: melhorias na
iluminação pública, em especial, no trecho entre as ruas Heloísa Pamplona e
Perrella, na avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação; melhorias na
iluminação pública na rua Perrella, bairro Fundação; melhorias na iluminação
pública na rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil
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Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Henrique Dias, bairro
Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas
imediações da rua Humaitá, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Municipal, bairro Fundação;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua
Graça Aranha, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da rua Paolo Martorelli, bairro Fundação; determinar a
Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Regente de
Araújo Lima, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas nas imediações da rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Perrella, bairro
Fundação; e a realização de campanha de incentivo a doação de sangue, no
município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4088/17
a 4102/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: as providências
necessárias para a disponibilização online do calendário de quermesses com
endereços e horários no site oficial da Prefeitura de São Caetano do Sul, e outros
canais de comunicação na internet; a realização de obra para melhoria do
escoamento de águas pluviais, a critério da melhor técnica, no CISE Dr. Moacyr
Rodrigues, localizado na rua Piauí, 430, bairro Santo Antônio; a reforma da
cancha de bocha do CISE Dr. Moacyr Rodrigues, localizado na rua Piauí, 430,
bairro Santo Antônio; a revitalização e/ou providências necessárias para
contenção da terra que escoa em dias de chuva na rua João Migliani, bairro Santa
Maria; a averiguação de construção de um banheiro no terreno com lançamento
dos dejetos em fossa séptica irregular, e portanto desconectada da rede pública de
esgoto, no imóvel localizado na rua Piauí, 721, bairro Santo Antônio; a efetivação
do reforço na segurança dos hospitais públicos e postos de saúde; a contratação,
desenvolvimento e lançamento de aplicativo do Atende Fácil Digital para tablets
e smartphones; a poda de 6 (seis) árvores localizadas no passeio público da
avenida Presidente Kennedy, 3301, bairro Santa Paula; a manutenção de uma
viatura da Guarda Civil Municipal fixa no período noturno nas proximidades da
praça Comendador Ermelino Matarazzo, bairro Fundação (ao lado da Paróquia
São Caetano), com guardas fazendo a segurança de mais esta via de entrada da
cidade; a contratação/realocação de funcionários para atendimento nos diversos
setores do Atende Fácil, de forma a garantir o pronto atendimento, ou ao menos o
recebimento da demanda no mesmo dia em que o munícipe procura os serviços
da municipalidade; a reativação da base fixa da Guarda Civil Municipal na praça
da Figueira, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas na rua Treze de Maio e arredores, Jardim São Caetano; as providências
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de organização nas agendas dos atendimentos médicos como forma de se evitar a
aglomeração desnecessária de pacientes na espera dos atendimentos previamente
agendados; sanar a ocupação por pessoas em situação de rua nas imediações dos
portões da CPTM, banheiro público local e acesso à galeria subterrânea que liga
o centro da cidade ao bairro Fundação, em frente à rua 24h; e a remoção de duas
vagas rotativas com a consecutiva instalação de faixa amarela proibindo o
estacionamento no meio fio local, em frente à entrada da garagem do
Supermercado Hirota, localizado na rua Amazonas, 872, Centro. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4103/17 a 4105/17. Jander Cavalcanti de Lira.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: solicitar ao SEMOB a avaliação e ação corretiva pertinente na
rua Antônio da Fonseca Martins no cruzamento com rua Eng. Armando de Arruda
Pereira, inclusive com instalação de grades ou outro equipamento, para proteção
dos pedestres; solicitar ao SESURB a avaliação e ação corretiva pertinente no
calçamento da saída da rampa da passarela da estação da rodoviária, na entrada
das Casas Bahia e do templo da Igreja Universal, localizado na avenida Conde
Francisco Matarazzo, 80, bairro Fundação; e solicitar ao SESURB a avaliação e
ação corretiva pertinente ao calçamento da rua Humberto de Campos no
cruzamento com rua Eng. Armando de Arruda Pereira, em especial, ao
rebaixamento da calçada para travessia de cadeirantes. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4107/17 a 4114/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a possibilidade de instalações de coberturas e bancos nos pontos de
ônibus nos bairros Santa Paula e Olímpico; a possibilidade de instalações de
coberturas e bancos nos pontos de ônibus nos bairros Cerâmica e Oswaldo Cruz;
a possibilidade de instalações de coberturas e bancos nos pontos de ônibus nos
bairros Prosperidade e Fundação; a reforma e pintura de rampa de acessibilidade
aos portadores de deficiências físicas ou necessidades especiais, nos pontos
existentes em nosso município; a possibilidade de instalações de coberturas e
bancos nos pontos de ônibus nos bairros Boa Vista e Nova Gerty; a possibilidade
de instalações de coberturas e bancos nos pontos de ônibus nos bairros Mauá e
São José; a possibilidade de instalações de coberturas e bancos nos pontos de
ônibus no bairro Barcelona e Santa Maria; e estudos viabilizando a possibilidade
de instalações de coberturas e bancos nos pontos de ônibus nos bairros Centro e
Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4117/17 e 4118/17. Marcel
Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas notadamente no período noturno, nas imediações da rua Flórida,
bairro Barcelona; e que seja incluída proposta de destinação de verba para a
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implantação e manutenção de sistema integrado de videomonitoramento, no PPA
- Plano Plurianual do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4121/17
a 4123/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma
piscina de pequeno porte no Canil da Guarda Civil Municipal para realização de
fisioterapia aquática nos animais do canil e de São Caetano do Sul; a total limpeza
do córrego existente na avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José; e
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas
Erna, Frieda, Pan e rua Luísa, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4133/17 a 4135/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a renovação da sinalização no solo de vaga exclusiva para deficiente
físico, bem como instalação de uma placa de trânsito, sinalizando "exclusivo para
deficiente", em frente à residência localizada na rua Manoel Augusto Ferreirinha,
834, bairro Nova Gerty; alterar para um quarteirão vizinho o ponto de ônibus,
localizado na alameda São Caetano, altura do, 2845, bairro Santa Maria; e
readequação do trânsito com o objetivo de liberar para fins de estacionamento em
ambos os lados, a via de sentido único na alameda São Caetano, altura do, 2845,
bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4138/17 a 4140/17.
Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de cobertura na parada de
ônibus localizada na rua Piratininga, altura do n.º 289, bairro Barcelona; estudos
para proceder a demarcação de faixa de "carga e descarga", na rua Prudente de
Moraes, 112, bairro Santa Paula; e para realizar poda da árvore localizada na
avenida Goiás, 1586, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
4146/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando o proprietário do imóvel para o conserto da
calçada que está quebrada, no seguinte endereço:rua José Paolone, 181, bairro
Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4147/17. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos
para que seja disponibilizada por meio dos agentes de saúde, a leitura e ou
empréstimo de livros e revistas aos idosos convalescentes. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4149/17 e 4150/17. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
instalar uma rotatória na confluência das ruas Urânio, Fortuna e rua Turmalinas,
bairro Prosperidade; e a repintura da sinalização de solo de travessia de pedestre
na avenida Lions Club, com a avenida Guido Aliberti, bairro Nova Gerty. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4155/17 a 4158/17. Olyntho Sequalini
Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
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benfeitorias para o Município: a revitalização da calçada, avenida Goiás, 714,
bairro Santo Antônio; a revitalização da calçada na avenida Goiás, 269, bairro
Santo Antônio; a revitalização da calçada na rua Rio Grande do Sul, 325, Centro;
e a revitalização e conserto da calçada em frente à entrada ao mini shopping
Vereador Gabriel Zambrana, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
4160/17 a 4163/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a vistoria da
limpeza pública da rua Humberto de Campos, bairro São José, principalmente na
quinta-feira, quando ocorre a feira livre no local; realizar manutenção do muro
que circunda a EMI Maria D’Agostini, localizada na rua Desireè Malateaux, 129,
bairro Mauá; realizar vistoria nas árvores das diversas ruas do bairro Mauá; e
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do Espaço
de Lazer e Recreação José Agostinho Leal, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 4165/17 e 4166/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a elaboração de estudos visando à possibilidade realizar a limpeza e a
revitalização da praça da Riqueza, bairro Prosperidade; e a limpeza da calçada do
tênis club São Caetano do Sul, localizado na rua Justino Paixão, 367, Jardim São
Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4168/17 e 4169/17. Eclerson Pio
Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: recolher as pedras britadas nas dependências do C.
E. E. Erasmo Batissaco, localizado na rua da Eternidade, 13, bairro Mauá; e a
instalação de lixeiras nas principais ruas do bairro Mauá, principalmente próximo
dos estabelecimentos que comercializam alimentos. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 4171/17 a 4173/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
imediata remoção de 2 veículos abandonados na rua José Paolone, altura do nº
139, bairro Santa Paula; a instalação de placas de nomenclatura de ruas, em locais
de fácil visualização, em toda a cidade, principalmente no bairro Mauá; e a
limpeza e a revitalização da praça localizada ao lado da EPSGD Dona Idalina
Costa Sodré, no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4006/17.
Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes nas vias:rua Padre Mororó,
Humberto de Campos e travessa Ana Maria, bairro São José. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4010/17. Francisco de Macedo Bento.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas e constantes em todo o bairro Fundação. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
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fica “Aprovado”. Processo nº. 4011/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - Associação Comercial e
Industrial de São Caetano do Sul, visando sugerir à rede de comércio que vende
cafeteiras ou comercializa cápsulas/ envoltórios de café, para designarem local
adequado para receber este resíduo reciclável. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4014/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Doutor
Paulo Vito Sanchez, em razão dos 25 anos de fundação de seu escritório de
advocacia em São Caetano do Sul, bem como por sua trajetória profissional e de
vida. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4016/17. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata
e nos Anais de Voto de Congratulações a Corporação Musical Yolanda Ascencio,
pela conquista das três premiações em Cordeirópolis. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4017/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropualo SCS, visando a remoção dos galhos que estão "largados" na calçada da alameda
Conde de Porto Alegre, 820, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4025/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando que
entregue em todos os condomínios, prédios públicos e privados de São Caetano
do Sul a publicação da Polícia Militar denominada "Cartilha de Orientações
Básicas - noções de prevenção contra incêndio e dicas de segurança". Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4048/17. Moacir Luiz Gomes Rubira.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua
Aquidaban, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 4049/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente
nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Araraquara, bairro
Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4050/17.
Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e
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noturno, nas imediações da rua Benedito Moretti, bairro Fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4051/17. Moacir Luiz Gomes Rubira.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da
rua Antônio Barile, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 4052/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente
nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua Deputado Emílio
Carlos, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 4053/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de
ofício a empresa CPTM, visando a implantação de horta comunitária no terreno
ao lado do n.º 235, da rua Felipe Camarão, bairro Barcelona. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4060/17. Jander Cavalcanti de Lira.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações
pela movimentação do Cap. PM Robinson Castropil, Comandante da Cia de Força
Tática do 6º BPM/M, para o 45º BPM/M, responsável pelo policiamento
ostensivo fardado na região central de São Paulo. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4061/17. Jander Cavalcanti de Lira.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas preferencialmente no horário após a meia-noite, na rua Maranhão, 975,
defronte ao supermercado Pão de Açúcar, bairro Santa Paula. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4077/17. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande
ABC, visando a realização de campanha de incentivo a doação de sangue,
notadamente, no município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4078/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas
imediações da rua Perrella, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4079/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas
imediações da rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação. Colocado em discussão,
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 4080/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas
imediações da rua Regente de Araújo Lima, bairro Fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4081/17. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas nas imediações da rua Graça Aranha, bairro Fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4082/17. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas nas imediações da rua Paolo Martorelli, bairro Fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4083/17. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas nas imediações da rua Municipal, bairro Fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4084/17. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas nas imediações da rua Humaitá, bairro Fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4085/17. Marcel Franco Munhoz.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas nas imediações da rua Henrique Dias, bairro Fundação. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4086/17. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
ostensivas na rua Treze de Maio e arredores, bairro Jardim São Caetano. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4087/17. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações
ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, pela inauguração do escritório em
Brasília. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4106/17. Jander
Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM Sede, visando que informe a real situação dos projetos de reforma ou construção
da nova estação de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 4119/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
notadamente no período noturno, nas imediações da rua Flórida, bairro Barcelona.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4120/17. Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Erna, Frieda, Pan e rua Luísa,
bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
4136/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Francesco de
Martini, bem como nas ruas adjacentes, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4137/17. Caio Eduardo Kin Jesus
Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas na rua Sabino Leandrini, bem como nas ruas adjacentes, bairro
Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4143/17.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações às 'mui' dignas atletas Giorgia Maldonado
Perez e Virgínia Gabriela Genuíno de Oliveira, extensivos a toda delegação
sulsancaetanense de natação, pelo magnífico resultado obtido na conquista do
primeiro e segundo lugar na 4ª Etapa do Campeonato Paulista Juvenil de Inverno,
realizada em junho do corrente ano, na cidade de Baurú - SP. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4144/17. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à empresa Viação Padre Eustáquio Ltda, na pessoa de toda sua
diretoria e demais empregados, por atender o Contrato de Concessão com a
municipalidade e o requerimento deste Edil (proc. nº 0287/2017), trazendo mais
conforto, segurança e acessibilidade aos usuários do transporte público municipal.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4145/17. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações pela parceria com o Governo do Estado de São
Paulo, em trazer para a cidade a Carreta da Mamografia, oportunidade de realizar
o exame e importante instrumento de prevenção ao câncer de mama. Colocado
em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4170/17. Eclerson Pio Mielo.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas
rk
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ostensivas nas imediações do Espaço de Lazer e Recreação José Agostinho Leal,
bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
4015/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando
envio de ofício a empresa CPTM - estação São Caetano do Sul, visando
informações sobre a remoção das árvores que circundam a via férrea da estação
São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
4031/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Orlanda
Soares da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente
solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória de Orlanda Soares
da Silva. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, o Sr.
Presidente convoca o Edil Jander Cavalcanti de Lira para um Comunicado
Relevante. Assim é procedido. O Sr. Presidente, comunica ao Plenário que, em
cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, fará
uso da palavra em nome do Legislativo, o Vereador Sidnei Bezerra da Silva, o
qual assume a tribuna a fim de saudar a data cívica do “9 de Julho”, alusiva ao
“Revolução Constitucionalista de 1932”. E assim é procedido. Passa-se à fase de
Explicação Pessoal. Passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente
procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os
Nobres Edis: Anacleto Campanella Júnior, César Rogério Oliva, Daniel
Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos
Sergio Gonçalves Fontes e Sidnei Bezerra da Silva. Esgotado o tempo da fase de
Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário, Vereador
Maurício Fernandes da Conceição, procede à leitura das matérias da Ordem do
Dia. Item I - Processo nº 3077/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 2ª Discussão e
Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição de comercialização de
produtos e alimentos de qualquer natureza, perecíveis ou não, em faixas de
pedestres, semáforos ou em qualquer outra parte do leito carroçável, no âmbito do
Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão
de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”.
“Publique-se”. Para declarar voto, usa da palavra o autor do projeto, Edil Olyntho
Sequalini Voltarelli. Item II - Processo nº 3884/17. Prefeitura Municipal. 1ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Cria vagas de empregos públicos de
Auxiliar Administrativo I, Professor e Professor I, no Quadro de Empregos da
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Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS 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 III - Processo nº 3992/17. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e
Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a Universidade Aberta da Terceira
Idade - UNIMAIS, revoga as Leis nºs 5.102, de 31 de outubro de 2012 e 5.194, de
11 de junho de 2014 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item IV - Processo nº
3948/17. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Cria a
Corregedoria Geral da Câmara Municipal de São Caetano do Sul em sua estrutura
organizacional, bem como empregos públicos, em comissão, para seu
funcionamento e altera dispositivos da Lei nº 5.096, de 26 de dezembro de 2012,
alterada pelas Leis nºs 5.199, de 25 de junho de 2014 e 5.491, de 29 de março de
2017”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado em 1º Turno”. Item V - Processo nº 3400/17. Mesa Diretora.
Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Altera a redação da
ementa, do ‘caput’ e do parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 877, de 15
de outubro de 1997, que ‘Cria e institui como ‘Medalha dos Autonomistas’ a
distinção a ser outorgada pela Presidência da Câmara Municipal 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,
“Aprovado”. “Publique-se”. Item VI - Processo nº 3946/17. Mesa Diretora.
Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Autoriza a antecipação
da saída do expediente em 1 (uma) hora para o empregado público da Câmara
Municipal de São Caetano do Sul, na condição de estudante 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”. “Publique-se”. Item VII - Processo nº 2980/17. Anacleto
Campanella Junior. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a
ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.505, de 4 de maio de 2017 e dá outras
providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém
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desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado em 1º Turno”. Esgotados os motivos que nortearam a presente
convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e treze minutos,
encerrada a presente Sessão, e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de
Registro de Presença para o início da 10ª Sessão Extraordinária que será realizada
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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