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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TRINTA E UM 

DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezoito horas e cinco minutos, com a presença dos Vereadores registrada 

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

a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 33ª Sessão Ordinária e da 

9ª Sessão Solene 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. 3746/14. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando  cópia do Decreto nº 11.194, de 11/10/17. 

“Ciente”. Processo nº. 0606/17. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando  cópias dos Decretos: nº 11.196, de 17/10/17; nº 11.197, de 

17/10/17; nº 11.199, de 20/10/17. “Ciente”. Processo nº. 7149/17. Ofício do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando  cópia do Decreto nº 11.200, de 

20/10/17. “Ciente”. Processo nº. 7150/17. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Cria o Cadastro Informativo Municipal - Cadin Municipal.". “Às 

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

nº. 7198/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Estima a Receita e fixa 

a Despesa do município para o exercício de 2018.". “À Comissão de 

Finanças e Orçamento, distribuindo-se cópia aos Srs. Vereadores.”. 

Processo nº. 7228/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o 

Programa Auxílio Uniforme Escolar e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 7046/17. Marcos Sergio Goncalves Fontes e outros. Projeto de Lei que 

"Cria o 'Programa de Proteção Infanto-Juvenil Contra a Disseminação de 

Textos, Imagens, Vídeos, Músicas e Qualquer Tipo de Arte ou Manifestação 

com Conotação Sexual e ou Pornográfica', no âmbito da Rede Municipal 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7084/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Altera dispositivos da Lei nº 

4.964, de 15 de dezembro de 2010, que institui no âmbito do 'Programa 

Prófamília do município de São Caetano do Sul', o 'Programa Auxílio 

Transporte Escolar' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7141/17. Marcel Franco 

Munhoz. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul o 'Dia de Conscientização, Prevenção e 

Combate ao AVC - Acidente Vascular Cerebral' e da outras providências.". 

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

Processo nº. 7163/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a afixação de avisos com o número telefônico do 

Disque Denúncia da Violência Contra o Idoso - Disque 100, nos 

estabelecimentos que especifica, situados no município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7168/17. Maria Zeneide de França 

Fernandes Sartori. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas 

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

Conscientização e Combate à Automutilação', e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 7172/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação da ementa, do artigo 1º e do parágrafo único da Lei nº 5.157, 

de 01 de novembro de 2013, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7173/17. 

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

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

o 'Dia do Microempreendedor Individual' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 7276/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

inclusão de leite sem lactose na merenda escolar destinada aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 7277/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 

'Campanha de Prevenção à acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais', 

denominada 'Abril Verde', no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7280/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Altera o artigo 1º da Lei nº 2.574, de 19 de outubro de 1979, que 

instituiu o Dia do Nordestino no município, a ser comemorado anualmente no 

dia 02 de julho e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7275/17. Maria Zeneide 

de França Fernandes Sartori. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede 

título de 'Cidadã Emérita' à Doutora Denise Martins Reis Auricchio, pelos 

relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7007/17. Maria Zeneide 
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de França Fernandes Sartori. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de roteadores de Wi-Fi em próprios municipais, 

especialmente no Atende Fácil e no Centro Digital, bem como em praças e 

parques da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7047/17 a 7052/17. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento da 

rua João Luís, bairro Barcelona; o recapeamento da rua Antônio Garbelotto, 

bairro Barcelona; o recapeamento da rua Emílio Rossi, bairro Barcelona; o 

recapeamento da rua Antônio Dafre, bairro Barcelona; o recapeamento rua 

Campos Salles, bairro Barcelona; e o recapeamento da rua Aurélia, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7078/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

controle de animais peçonhentos na avenida e praças localizadas na rua 

Ângelo Aparecido Radim, 90 - São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7079/17 a 7083/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

manutenção do tamponamento da boca de lobo situado na avenida Pres. 

Kennedy, cruzamento com rua Santo André, no bairro Boa Vista; conserto de 

calçada danificada pelas raízes da árvore, rua Nazaret, 1432, bairro Santa 

Paula; manter os Guardas Civis 24 horas por dia na base da GCM situado no 

bairro Fundação, na praça Itália, ao final do viaduto Independência; o 

reconhecimento por mérito, do ilustre Senhor Silviano Araújo Souto, como 

Empreendedor pelo progresso de São Caetano do Sul; e o reconhecimento por 

mérito, da ilustre Senhora jaqueline gomes ferreira, como empreendedora pelo 

progresso de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

7085/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o reconhecimento por mérito, do Ilustre Senhor Silvano Araújo 

Souto, como Empreendedor pelo progresso de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7086/17 a 7097/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas e constantes nos arredores do Hospital São 

Caetano na rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; a reforma da calçada na 

rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre "Mini Creches", no âmbito do município de São 

Caetano do Sul; a retirada de fios enrolados em um poste na avenida Antônio 

da Fonseca Martins, 60, bairro São José; a remoção do veículo abandonado 

na avenida Antônio da Fonseca Martins, 160, bairro São José; avaliação 

técnica minuciosa da situação de árvores secas, mortas ou ocas em várias ruas 

de nosso município; a remoção do veículo abandonado na avenida Antônio da 
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Fonseca Martins, 60, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e constantes nas imediações da rua Rafael Correa Sampaio, 

bairro Santo Antônio; instalação de cobertura com assento no ponto de ônibus 

na avenida Dr. Augusto de Toledo, 1109, bairro Santa Paula; a reforma da 

valeta no cruzamento da avenida Lemos Monteiro com a rua Ribeiro de 

Barros; reforma do asfalto na avenida Lemos Monteiro, 408, bairro Olímpico; 

e reforma da calçada na alameda São Caetano, 421, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7100/17 a 7139/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos e tratativas visando que sejam 

realizadas ações voltadas à prevenção e combate ao AVC - Acidente Vascular 

Cerebral na cidade; estudos e tratativas visando a instalação de cemitério 

vertical municipal na cidade; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Humaitá, bairro Fundação; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão do viaduto da Independência, bairro 

Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Aquidaban, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua Dr. Ramos de Azevedo, bairro Fundação; realização 

de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Regente de Araújo 

Lima, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Graça Aranha, bairro Fundação; a realização de estudos 

e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Paolo Martorelli, bairro 

Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Municipal, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Henrique Dias, bairro Fundação; a realização de 

estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão do viaduto dos 

Autonomistas, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão do viaduto Luiz Olinto Tortorello, bairro Fundação; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 
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antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Major Aderbal de Oliveira, bairro 

Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Doutor Durval Vilalva, fundação; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua João Domingos Perrella, bairro 

Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

travessa Antônio Severino, bairro Fundação; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Marconi, bairro Fundação; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Araraquara, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Benedito Moretti, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Pedro Alexandrino, bairro Fundação; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Deputado Emílio Carlos, bairro Fundação; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Ceará, bairro Fundação; a 

realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

praça Comendador Ermelino Matarazzo, bairro Fundação; a realização de 

estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 28 de Julho, bairro 

Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Fausto Luís Pina, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas 

visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Collygni, bairro Fundação; a realização 

de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 
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coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Antônio Barile, bairro 

Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

rua Rio Branco, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando 

a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; realização de 

estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Herculano de Freitas, 

bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de 

lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 

extensão da rua Bento Vellanes Regis, bairro Fundação; realização de estudos 

e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da avenida Conde Francisco 

Matarazzo, bairro Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a 

colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Luís D'Agostini, bairro Fundação; a realização de 

estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Perrella, bairro 

Fundação; a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

avenida Dr. Rodrigues Alves, bairro Fundação; a realização de estudos e 

tratativas visando a colocação de lixeiras antivandalismo, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Bueno de Andrade, bairro 

Fundação; e a realização de estudos e tratativas visando a colocação de lixeiras 

antivandalismo, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da 

travessa Comandante Salgado, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 7142/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que realize a Operação Natal Seguro, em 

conjunto com as secretarias competentes, concernente à segurança pública, 

trânsito, fiscalização, serviços urbanos e limpeza pública nos bairros centro, 

Vila Gerty e Barcelona, com foco no comércio local destas regiões, no período 

compreendido de 01 a 31 de dezembro, no horário das 08:00 às 22:00 horas 

para atenção aos munícipes e comerciantes e, das 22:00 às 08:00 com ênfase 

na proteção do patrimônio privado e público. de tal forma, a "Operação Natal 

Seguro" será de 24 horas por dia. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7143/17 a 7148/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento da rua Nazaret, bairro Barcelona; o recapeamento da rua 

Capeberibe, bairro Barcelona; o recapeamento da rua Comendador Gervásio 

Seabra, bairro Barcelona; o recapeamento da rua Tapajós, bairro Barcelona; o 
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recapeamento da rua Felippo Roveri, bairro Barcelona; e o recapeamento da 

travessa nossa Senhora da Aparecida, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7152/17 a 7162/17. Maria Zeneide de França 

Fernandes Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: tornar mão única de direção, em 

sentidos opostos, uma vez que são ruas paralelas e com dimensões idênticas, 

as ruas rua Engenheiro Rebouças, e Castro Alves, bairro Cerâmica; o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir o "Diploma Aluno 

Nota 10"; revitalização e melhorias na sinalização de solo na rotatória 

localizada entre a rua Roma e a rua Antônio Marino Morelatto, bairro 

Olímpico; instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo 

indicando a existência de uma lombada na rua das Bandeiras, altura do número 

127, bairro Olímpico; instalação de recipientes para o acondicionamento de 

lixo orgânico e de coleta seletiva no calçadão da rua Conde Francisco 

Matarazzo, bairro Fundação; a instalação e recipientes orgânicos e recipientes 

para a coleta seletiva, no corredor de servidão, que interliga a rua Manoel 

Coelho com a rua Santa Catarina, Centro; melhorias na iluminação da rua 

Amazonas, no trecho que compreende entre a rua Rafael Correa Sampaio e a 

rua Piauí, bairro Santo Antônio; a instalação de faixa de travessia elevada 

(lombofaixa) ao longo da avenida Tijucussú, bairro Olímpico; instalação de 

placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a existência de 

lombadas na rua Bezerra de Menezes, altura do número 146, bairro Nova 

Gerty; a instalação de uma lombada ou de tachões, na rua Amazonas, próximo 

ao número 2301, bairro Oswaldo Cruz; e disponibilizar mais dois ônibus de 

turismo, destinados aos passeios e viagens dos integrantes dos Centros 

Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade - CISEs. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7164/17 a 7167/17. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento da rua Guarda Marinha Greenhalch, bairro 

Santa Maria; o recapeamento da rua Arari, bairro Santa Maria; o 

recapeamento da rua Samuel Schwartz, bairro Santa Maria; e o recapeamento 

da alameda Cassaquera, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7169/17 a 7171/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a substituição da boca de lobo na confluência da rua Baraldi 

com a rua Major Carlos Del Prete, Centro; a remoção de veículo abandonado 

na rua Caetano Garbelotto, 104, bairro Olímpico; e a repintura da sinalização 

de solo "ônibus", no ponto de embarque e desembarque localizado em frente 

ao chafariz chico mendes, na avenida Fernando Simonsen, bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7176/17 a 7184/17. Moacir Luiz 
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Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore na rua Conselheiro 

Lafayette, 53, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com apoio de motocicletas na rua Alagoas, Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua 

Antônio Bento, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Alfredo Maluf, Centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 

motocicletas na rua Campinas, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua Anhangüera, 

bairro Cerâmica; instalação de lombada na alameda Cassaquera, entre os 

números 80 ao 100, bairro Barcelona; a poda de árvore que está dentro do 

espaço chico mendes, que dá fundos para a residência da rua Bom Pastor 15. 

avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José; e a pintura da faixa de 

carga e descarga em frente ao comércio da rua Heloísa Pamplona, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7190/17 a 7192/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reforma, revitalização e 

modernização das instalações da EMEF Eda Mantoanelli, situada na rua Ivaí, 

63, bairro Santa Maria; a fiscalização e posterior providências com vistas a 

evitar o despejo de entulho, em especial, na rua Professora Maria Macedo, 

Centro; e que sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das águas 

pluviais, notadamente na rua Major Carlos Del Prete, (altura do nº 297), 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7194/17 a 7197/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: elaborar estudos para 

a viabilidade de transformar o CEE Erasmo Batissaco, que está localizado na 

rua da Eternidade nº 13, bairro Mauá, em um CISE - Centro Integrado de 

Saúde e Educação da Terceira Idade; a realização da limpeza do bueiro de 

fronte ao número 25 da rua Epitácio Pessoa, bairro boa vista; a viabilidade de 

elaborar estudos para a instalação de mesas e pequenos bancos, ambos feitos 

de concreto, sendo o tampo das mesas estampados com um tabuleiro de 

xadrez, para jogos de lazer, na praça Virgílio Leandrini, (praça das Figueiras), 

bairro Nova Gerty; e elaborar estudos para a viabilidade da instalação de uma 

lombofaixa na rua Francisco Falzarano, altura no número 115, no bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7199/17 a 7212/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a demarcação de vaga exclusiva de 

deficiente na rua São Paulo, 1340, bairro Cerâmica; a instalação de placa de 

sinalização vertical de vaga exclusiva para deficientes físicos na rua São 
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Paulo, 1340, bairro Cerâmica; a limpeza na tubulação ao fim da rua Platina, 

bairro Prosperidade; a instalação de bueiros do lado par da via na avenida 

Prosperidade, em toda extensão, bairro Prosperidade; a reforma das galerias 

pluviais na avenida Prosperidade, em toda a extensão, bairro Prosperidade; a 

instalação de placa de sinalização vertical de vaga de estacionamento rotativa 

exclusiva para deficientes físicos na rua Manoel Coelho, 814, Hospital 

Central, bairro Santo Antônio; a instalação de placa de sinalização vertical de 

vaga de estacionamento rotativa exclusiva para deficientes físicos na rua 

Manoel Coelho, 848, Hospital Central, bairro Santo Antônio; a instalação de 

placa de sinalização vertical de vaga de estacionamento rotativa exclusiva 

para deficientes físicos na rua Francesco de Martini, 70, bairro Oswaldo Cruz; 

a demarcação de vaga de estacionamento rotativa exclusiva para deficientes 

físicos na rua Manoel Coelho, esquina com a rua Jayme da Costa Patrão - 

Hospital Central, bairro Santo Antônio; a repintura da vaga de estacionamento 

rotativa exclusiva para deficientes físicos na rua Manoel Coelho, 814, 

Hospital Central, bairro Santo Antônio; a repintura da vaga de estacionamento 

rotativa exclusiva para deficientes físicos na rua Manoel Coelho, 848, 

Hospital Central, bairro Santo Antônio; a repintura da vaga de estacionamento 

rotativa exclusiva para deficientes físicos na rua Francesco de Martini, 70, 

bairro Oswaldo Cruz; a instalação de placa de sinalização vertical de vaga de 

estacionamento rotativa exclusiva para deficientes físicos na rua Manoel 

Coelho, esquina com a rua Jaime da Costa Patrão - Hospital Central, bairro 

Santo Antônio; e a reforma da EMI - Maria Panarielo Leandrini, localizada à 

rua Sebastião Gomes de Lima, 60, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 7216/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a criação do Hall da Fama do Esporte Amador e Profissional 

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

7217/17 a 7226/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento da rua Tayi, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua Lomas 

Valentinas, bairro Santa Maria; recapeamento da rua Taipas, bairro Santa 

Maria; o recapeamento da rua José Pereira, bairro Santa Maria; o 

recapeamento da rua Teffé, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua 

Piabanha, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua Paraguassu, bairro 

Olímpico; o recapeamento da rua Solimões, bairro Santa Maria; o 

recapeamento da rua Solimões, bairro Santa Maria; e o recapeamento da rua 

Anita Garibaldi, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7229/17 e 7230/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 
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Município: verificar o tipo de árvore e o local em que foi plantada na rua 

Teffé, 523, bairro Santa Maria; e reforma da calçada em frente ao Atende Fácil 

na rua Major Carlos Del Prete, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

7231/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a realização da remarcação de faixa amarela na rua São 

Francisco, 536, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7232/17 a 7234/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

que seja realizada a limpeza e a manutenção do canteiro central, localizado na 

rua Boa Vista, 458, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, principalmente no período noturno, nas imediações da rua 

Aurélia, bairro Santa Paula; e a repintura da faixa de pedestres na rua Frieda, 

367, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7236/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das ruas Margarida e Dr. Mário Freire, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7237/17 a 7253/17. Maria Zeneide de 

França Fernandes Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: laboriosos estudos 

visando instituir ferramenta tecnológica com a finalidade de interação da 

população sulsancaetanense e a Administração Municipal; a realização de 

estudos no sentido de transformar o "Clubinho" Benedicto Djalma Castro, 

localizado na rua da Garça, nº 323, bairro Prosperidade, em uma Unidade ou 

Núcleo da Terceira Idade; que seja realizada manutenção na valeta localizada 

na rua Pelegrino Bernardo, altura do número 454, bairro Olímpico; a 

instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo, indicando a 

existência de lombadas na rua Bezerra de Menezes, proximidades do número 

146, bairro Nova Gerty; a realização de estudos no sentido de implantar o 

atendimento de acupuntura nos CISEs - Centros Integrados de Saúde e 

Educação para a Terceira Idade; a realização de obras de manutenção no 

sentido de "tapar" os buracos existentes na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 

especialmente na altura do número 130, bairro Nova Gerty; instalar uma 

lanchonete nas dependências do hospital municipal de emergências "Albert 

Sabin", situado na rua Aurélia, 101, bairro Santa Paula; manutenção geral no 

telhado da piscina do Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade 

"Moacyr Rodrigues", situado na rua Rafael Correa Sampaio, 600, bairro Santa 

Paula; retomar as atividades do "Espaço da Beleza", nos CISEs - Centros 

Integrados de Saúde e Educação para a Terceira Idade de nossa cidade; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Ribeirão Preto, 

bairro Olímpico; a realização da poda das árvores localizadas nas 
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dependências do Centro de Integração Educacional Comunitário Benedicto 

Djalma Castro (Clubinho), situado na rua Garça, 323, bairro Prosperidade; 

instalar lombada ou semáforo, na avenida Dr. Augusto de Toledo, confluência 

com a rua Peri, bairro Oswaldo Cruz; manutenção geral na piscina do Centro 

Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade "Moacyr Rodrigues", 

situado na rua Rafael Correa Sampaio, 600, bairro Santa Paula; adequar as 

dependências do Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade - 

Moacyr Rodrigues ou ainda de uma das demais unidades, a fim de transformá-

lo em uma "Casa Dia"; reforma e instalação de uma sala para ginástica no 

Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade "Moacyr 

Rodrigues", situado na rua Rafael Correa Sampaio, 600, bairro Santa Paula; 

ampliar as feiras de artesanato, para que ocorra em todos os CISEs - Centros 

Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade; e retomar as oficinas 

culturais nos CISEs - Centros Integrados de Saúde e Educação da Terceira 

Idade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7255/17 a 7259/17. Maria 

Zeneide de França Fernandes Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção da valeta localizada no cruzamento da rua São Paulo com a rua 

Amazonas, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção das paredes e telhado do 

Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade (CISE) João 

Castaldelli, localizado na avenida Presidente Kennedy, 2400, bairro Santa 

Paula; a realização de estudos no sentido de realizar a manutenção geral na 

cancha de bocha do Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade 

(CISE) Francisco Coriolano de Souza, localizado na rua Dionísio Mercado, 

199, bairro Nova Gerty; a realização de estudos no sentido de realizar a 

manutenção geral na cancha de bocha do Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade (CISE) Moacyr Rodrigues, localizado na rua 

Rafael Correa Sampaio, 600, bairro Santa Paula; e demarcação de 

estacionamento rotativo Zona Azul na rua Oriente, no trecho entre a rua 

Alegre e a avenida Goiás, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7261/17 a 7266/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

para que a Guarda Civil Municipal realize rondas intensivas na avenida 

Presidente Kennedy; que realize recapeamento asfáltico na rua São Francisco, 

no trecho entre a avenida Guido Aliberti e a rua Major Carlos Del Prete, bairro 

Santo Antônio; a instalar ponto de parada de ônibus, com cobertura, em frente 

a Unidade Básica de Saúde "Darcy Sarmanho Vargas", localizada na rua 

General Estilac Leal, 58, bairro Mauá; vedar de forma mais segura os bueiros 

situados no município; estudos objetivando a instalação de bocas de lobo, na 
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avenida Prosperidade, confluência com a rua dos Mármores, bairro 

Prosperidade; e a realização de estudos no sentido de promover o programa 

"Jovem Destaque" ou outro similar que tenha como objetivo a entrega de 

honraria aos jovens que se destacam nas diversas áreas de atuação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7267/17 a 7274/17. 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 os reparos necessários no passeio público, 

atendendo o prazo da legislação vigente na rua Washington Luís, esquina com 

a rua 1º de Maio, bairro São José; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar os reparos necessários no passeio público, 

atendendo o prazo da legislação vigente na rua Washington Luís, 68, bairro 

São José; o fechamento de um buraco no asfalto na avenida Lemos Monteiro, 

48, bairro Olímpico; o conserto do buraco no passeio público na avenida 

Lemos Monteiro, 248, bairro Olímpico; o fechamento de buracos no asfalto 

na rua Amazonas, lado oposto ao número 658, Centro; o fechamento do 

buraco no asfalto na rua Marechal Deodoro, 714, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar os reparos 

necessários no passeio público, atendendo o prazo da legislação vigente na 

rua Tiradentes, 159, bairro Santa Paula; e a análise para remoção, ou poda 

total da copa que esta tombando em direção ao leito carroçável na rua São 

Paulo, esquina com rua General Osório número 645, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 7279/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de um 

crematório municipal em São Caetano do Sul, a fim de atender a demanda 

existente para os cidadãos que queiram optar por esse método de rito pós-

funeral. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7284/17 a 7289/17. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalar brinquedos adaptados para crianças 

com deficiência e mobilidade reduzida nos parques municipais e 

disponibilizar a presença de monitores no local; que se digne elaborar estudos 

a fim de verificar a possibilidade do Fundo Social de Solidariedade implantar 

e ampliar os cursos de panificação e confeitaria, como também, desenvolver 

estudos e parcerias junto a panificadoras e confeitarias, oferecendo estímulo, 

visando oferecer diariamente o "Café Solidário" a fim de contribuir com os 

órgãos que assistem a municipalidade carente do nosso município; incluir um 

auxiliar no trajeto diário do "Mover", como também verificar a questão de 

reconhecimento salarial pela extrema responsabilidade no desempenho dessa 

importante função; elaborar estudos, junto ao SEAIS (Secretaria De 

Assistência e Inclusão Social), visando a ampliação do número de famílias 
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beneficiadas pelos programas sociais a fim de garantir que um número maior 

de famílias sejam assistidas; estudos sobre a possibilidade de criar parceria 

cultural entre a SEDUC e SECULT a fim de que as crianças do ensino infantil 

e fundamental possam conhecer, conviver a apreciar a arte em suas mais 

variadas formas; e verificar a possibilidade de retornar o processo de limpeza 

e varrição das ruas da cidade, no período noturno e nos finais de semana. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 7054/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à EME Professora Alcina Dantas Feijão, pela conquista da 5ª 

etapa do Desafio BM&F Bovespa 2017. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7058/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos 

Eric Lecard Kakuda, Lucas Barbosa Torres, Giulia Simões Guardia, Marilina 

Alves Fortaleza e Felipe Alberto Protázio, da EME Prof. Alcina Dantas 

Feijão, por serem a equipe vencedora da 5ª etapa do "Desafio BM&F Bovespa 

2017", seguida da brilhante classificação para a "Grande Final". Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7059/17. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos judocas Carlos Pereira e Taluan Nogueira, pelo Vice-

Campeonato Brasileiro nas categorias Veterano e de Kata, disputados no dia 

22 de outubro em Itapecerica da Serra. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7060/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à "Equipe 

Pré-Infantil Feminina", pela conquista da Medalha de Prata, no "Campeonato 

Brasileiro de Ginástica Rítmica", ocorrido na cidade de Chapecó, na 3ª 

semana do mês outubro do corrente. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7061/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à "Equipe 

Infantil categoria 5 Cordas", Individual Mãos Livres e Geral Infantil Nível II, 

pela conquista da Medalha de Bronze, no Campeonato Brasileiro de Ginástica 

Rítmica, disputado na cidade de Chapecó-SC, na 3ª semana do mês outubro 

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

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

7062/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações a "Equipe de Handebol Mirim", 

masculino, pela Vitória expressiva sobre a "Equipe de Franco da Rocha", 
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placar de 20 a 8, ocorrida na 3ª semana de outubro do corrente. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7063/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Azulão, em toda sua 

extensão, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7064/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de 

motocicletas na rua Lomas Valentinas, em toda sua extensão, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7065/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua 

Solimões, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7066/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Paraguassu, nas 

imediações da alameda São Caetano , bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7067/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na travessa Araguaia, em toda 

sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7068/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Piabanha, em toda sua extensão, bairro 

Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

7069/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na 

rua Madeira, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7070/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Guaporé, em toda sua 

extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 7071/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Tibagi, em toda sua extensão, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7072/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicletas na rua Ivaí, 

em toda sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7073/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na praça presidente juscelino kubitschek de 

oliveira, praça da Bíblia, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7074/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxílio de motocicletas na rua Benito Campoi, 67, praça dos Imigrantes, 

bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 7077/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

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

intensificar com brevidade patrulhamento ostensivo nas ruas São Paulo e 

Olavo Bilac, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7098/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

visando rondas ostensivas e constantes nos arredores do Hospital São 

Caetano, rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7099/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes nas imediações da rua Rafael 

Correa Sampaio, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7151/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao secretário de mobilidade urbana, Dr. filinto de almeida 

teixeira, pela agilidade em retirar os veículos abandonados das ruas de São 

Caetano do Sul, como também intensificar a fiscalização aos carroceiros que 

circulam pela cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 
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da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 7185/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio 

de motocicletas na rua Campinas, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7186/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Anhangüera, 

bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 7187/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Antônio Bento, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7188/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Alfredo Maluf, 

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

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

7189/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Alagoas, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7193/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

rondas ostensivas constantes e preventivas em todo bairro Mauá, 

principalmente no período noturno. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7213/17. SUELI APARECIDA N. F. DA SILVA 

E OUTROS. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações para os alunos da EME Profª Alcina Dantas Feijão pelo 1º 

lugar entre as escolas públicas no Desafio Bovespa 2017 entre 210 escolas 

participantes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 7214/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Filinto de Almeida 

Teixeira, Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Por Iniciar A 

"Operação Remove", que consiste na retirada de veículos abandonados nas 

ruas do município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Processo nº. 7215/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Senhor Marcos Bassi, Presidente da AIMES (Associação 

das Instituições Municipais de Ensino Superior do Estado de São Paulo) e 

Magnífico Reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, pela 

busca incessante de recursos do governo do Estado, para que sejam retomadas 

a concessão de bolsas de estudos. Para justificar voto, faz uso da palavra o 

autor, Jander Cavalcanti de Lira. Em comunicado relevante, faz uso da palavra 

a vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7227/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Secretaria da Saúde e todos os envolvidos, 

na pessoa de sua Secretária Dra. Regina Maura Zetone Grespan, pelo 

empenho na ação exclusiva para agilizar atendimentos de especialidades 

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

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

7235/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa VIVO - Telefônica Brasil S/A, visando o reparo da fiação na 

rua Nelly Pellegrino, 799, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7254/17. Maria Zeneide de França 

Fernandes Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7260/17. 

Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. Requerimento solicitando envio 

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

Presidente Kennedy. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 7278/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana, na pessoa de seu Secretário, Doutor Filinto Teixeira 

Almeida, pela implantação do projeto "Operação Remove", na cidade de São 

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

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

nº. 7281/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à ROTA - Rondas Ostensivas 

Tobias de Aguiar, pela operação realizada no dia 27/10/2017. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7282/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor João Jácome Formiga. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7283/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Eugênio Belmonte. 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 respeito à memória dos senhores João Jácome Formiga 

e Eugênio Belmonte. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do 

Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede 

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os 

Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior, César Rogério Oliva e Daniel 

Fernandes Barbosa. O Presidente solicita e o Vereador Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo assume a presidência da Mesa e dá continuidade à chamada 

nominal. Faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo que, logo em 

seguida, reassume a presidência da Mesa e dá continuidade à chamada. Fazem 

uso da palavra os Nobres Edis: Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de 

Lira, Maria Zeneide de Franca Fernandes Sartori e Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Esgotada a fase de Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem do 

Dia. Item I - Processo nº 4261/17. 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 ‘Concurso 

Miss e Mister Beleza Negra Sulsancaetanense’ 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 o voto, faz uso da 

palavra a Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Item II - 

Processo nº 6676/14. Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação Adiadas 

do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao treinamento de tiro e armamento 

à Guarda Civil Municipal e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos 

Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento”. 

“Arquive-se.” Para declarar o voto, faz uso da palavra o Vereador César 
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Rogério Oliva.  Item III - Processo nº 4124/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do 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 o registro e circulação de veículos de propulsão 

humana e de tração animal no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências’. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na 

mesa, pedido de arquivamento efetuado pelo autor. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em 

encaminhamento da votação, faz uso da palavra o autor, Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica 

“Aprovado”. “Arquive-se.” Item IV - Processo nº 4148/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Institui a ‘Campanha 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”. O Sr. Presidente 

comunica ao Plenário que se encontra na mesa, pedido de arquivamento 

efetuado pelo autor, Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de arquivamento”. 

“Arquive-se.” Item V - Processo nº 4230/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Assegura o 

pagamento de meia-entrada em eventos realizados nos espaços públicos 

pertencentes e/ou geridos pela Administração Pública, direta ou indireta, para 

funcionários públicos do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o autor, Jander 

Cavalcanti de Lira. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Em encaminhamento da votação, fazem uso da palavra os Vereadores: Edison 

Roberto Parra, Anacleto Campanella Junior e Jander Cavalcanti de Lira. O 

Presidente solicita e o Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira assume a 

presidência da Mesa. Em encaminhamento de votação, faz uso da palavra o 

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

Em encaminhamento da votação, faz uso da palavra o Vereador Cesar Rogério 

Oliva. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer”, com votos 

contrários dos Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de 

Macedo Bento. “Arquive-se.” Para declarar o voto, faz uso da palavra o 

vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item VI - Processo nº 5017/17. César 

Rogério Oliva e outros. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 
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“Estabelece o monitoramento por câmeras em eventos realizados por empresas 

privadas, com público superior a 3.000 (três mil) pessoas e dá outras 

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

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

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, fazem uso da 

palavra os vereadores Moacir Luiz Gomes e César Rogério Oliva.  Item VII - 

Processo nº 5565/17. Edison Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Pastor Arlindo Rodrigues, pelos relevantes 

serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

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

encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de 

Decreto Legislativo que concede título, a matéria exige o quorum especial de 

2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o 

Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 

Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que 

forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada 

nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 17 (dezoito) votos “SIM” 

e 2 (dois) ausentes, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Para declarar voto, faz 

uso da palavra o vereador Edison Roberto Parra. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas 

e cinquenta e cinco minutos, encerrada a sessão. Para constar é lavrada esta 

Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e 

Primeiro Secretário.............................................................................................. 
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