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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

ONZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta 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 36ª Sessão Ordinária 

e da 18ª 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. 1121/18. Prefeitura Municipal. 

Ofícios do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópias dos decretos: nº 

11.356, de 27/11/18, e nº 11.357, de 28/11/18. “Ciente”. Processo nº. 4921/18. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia 

do Decreto nº 11.360, de 03/12/18. “Ciente”. Processo nº. 6203/18. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do Decreto 

nº 11.359, de 29/11/18. “Ciente”. Processo nº. 6847/18. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que Dispõe sobre a criação do Conselho de Segurança Municipal 

de São Caetano do Sul - COSEM e cria o Fundo Municipal de Segurança Pública 

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

Processo nº. 6848/18. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação 

do parágrafo único da Lei Municipal nº 5.646, de 28 de junho de 2018, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores do Fundo Social de 

Solidariedade do Município, a título de subvenção social e dá outras providências 

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

nº. 6944/18. Mesa Diretora. Projeto de resolução que "Autoriza a Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul a celebrar parceria com a 'Associação 

Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul - Oscar Klein', de acordo com a Lei 

federal nº 13.019/14, para fins que especifica e dá outras providências.". “Às 

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

6946/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no 

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

'Semana do Laço Branco - Mobilização dos homens pelo fim da violência contra 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7213/18. Mesa Diretora. Projeto de 

resolução que "Reorganiza a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de 
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São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 6090/18 a 6106/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico 

na rua Belvedere, altura do nº 224, bairro Jardim São Caetano; a instalação de 

lixeiras na rua Belvedere, em toda sua extensão, bairro Jardim São Caetano; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Alfredo Rodrigues 

na avenida Papa João XXIII, n° 601, bairro Jardim São Caetano; a repintura da 

sinalização da faixa de pedestre na rua Amazonas, n° 477, Centro; a repintura da 

sinalização da faixa de pedestre na rua Amazonas, n° 488, Centro; a repintura da 

sinalização de estacionamento "Zona Azul" na rua Niterói, em frente ao n° 362, 

Centro; a instalação de lixeiras na rua Santa Rosa, em toda sua extensão, bairro 

Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua João Pessoa, n° 514, Centro; a instalação de 

lixeiras na rua Augusto de Toledo, do n° 10 ao n° 140, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na Augusto de Toledo, em frente ao n° 146, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na rua Américo Brasiliense, em frente ao n° 123, bairro Santa Paula; a 

poda da raiz da árvore na rua Luís Gama, n° 66, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na rua Luís Gama, n° 178, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico 

na rua Martim Francisco, n° 41, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na 

rua General Osório, n° 425, bairro Santa Paula; a instalação de lixeiras na rua 

General Osório, do n° 200 ao n° 500, bairro Santa Paula; e a instalação de lixeiras 

na rua Maranhão, do n° 1000 ao n° 1500, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6110/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as providências necessárias para a retirada/troca 

dos tachões ("tartarugas") fixados no asfalto nas proximidades dos radares 

instalados na altura do numeral 753 da avenida Presidente Kennedy, em ambos os 

sentidos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6111/18 a 6113/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a redução dos acidentes 

de trânsito no cruzamento da rua Tapajós com a rua Flórida, no bairro Barcelona; 

recapeamento asfáltico na rua Humberto Fernandes Fortes, nº 310, bairro São 

José; e a criação de novos bueiros e a limpeza dos existentes na região da avenida 

Goiás com a rua São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6116/18 a 

6131/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que a fiscalização de 
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obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

São Paulo, n° 2164, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua São Paulo, 

n° 2160, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua São Paulo, do n° 

1144 ao n° 1444, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Oswaldo 

Cruz, n° 118, bairro Oswaldo Cruz; a realizar a poda da raiz na rua Marechal 

Deodoro, n° 721, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Belvedere, n° 237, 

bairro Jardim São Caetano; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Saldanha Marinho, 25, bairro 

Santa Paula; a realizar a poda da raiz na rua Carmine Perrella, oposto ao n° 312, 

bairro Mauá; a realizar a poda da raiz na rua Solimões, n° 120, bairro Santa Maria; 

o recapeamento asfáltico na rua São Paulo, n° 1760, bairro Santa Paula; a realizar 

a poda da raiz na rua Nelly Pellegrino, em frente ao n° 397, bairro Nova Gerty; 

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

do terreno na rua Giácomo Dalcin, 521, bairro Nova Gerty; o recapeamento 

asfáltico na rua Raimundo Maffei, em toda sua extensão, bairro Mauá; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na rua Raimundo Maffei, 180, bairro Mauá; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Raimundo Maffei, 58, bairro Mauá; e a poda da copa da árvore na rua Ângelo 

Ferro, 229, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6134/18 a 

6138/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que a fiscalização de 

obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Ângelo Ferro, 10, bairro Nova Gerty; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Lourdes, 295, 

bairro Nova Gerty; a repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua Silvia, 

2001, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua Silvia, 2005, bairro 

Oswaldo Cruz; e a instalação de lixeiras na rua Silvia, altura do n° 2000, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6141/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda da copa da 

árvore na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 218, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6143/18 a 6160/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa da árvore na rua Tapajós, 433, bairro Barcelona; 

o recapeamento asfáltico na rua Flórida, altura do n° 194, bairro Barcelona; a 

repintura da sinalização da faixa de pedestres na rua Natale Furlan, 20, bairro 

Barcelona; a repintura da sinalização da faixa de pedestres na rua Maceió, 847, 

bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Maceió, 320, bairro Barcelona; 

que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o 
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conserto da calçada na rua Manoel Pedro Vilaboim, 231, bairro Olímpico; a 

repintura da sinalização de trânsito horizontal "pare" na rua Marechal Cândido 

Rondon, n° 119, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização da faixa de 

pedestre na rua Bom Pastor, 317, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da faixa 

amarela contínua na rua Giácomo Dalcin, ao lado do n° 536, bairro Nova Gerty; 

o recapeamento asfáltico na rua João Batista Negro, oposto ao n° 295, bairro 

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

o conserto da calçada na rua Carmine Perrella, 167, bairro Mauá; o recapeamento 

asfáltico na rua Carmine Perrella, 203, bairro Mauá; a revitalização da calçada na 

avenida Presidente Kennedy, lado oposto ao n° 2400, bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico na avenida Presidente Kennedy, 2553, bairro Santa Paula; 

a poda da copa da árvore na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 159, bairro Olímpico; 

a instalação de lixeiras na rua Solimões, altura do n° 200, bairro Santa Maria; a 

repintura da sinalização da faixa de pedestres na rua Solimões, 120, bairro Santa 

Maria; e a revitalização da calçada da escola EMI Maria D'Agostini na rua 

Carmine Perrella, oposto ao n° 195, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6172/18. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que viabilize procedimentos necessários para manutenção 

preventiva, inspeção técnica e reforma dos viadutos e pontes localizados em nosso 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6175/18 a 6194/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Alegre, 910, bairro 

Barcelona; a repintura da faixa "carga e descarga" na rua Martim Francisco, n° 

41, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Flórida, 268, bairro Barcelona; 

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

conserto da calçada na rua Maceió, 314, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras 

na rua Maceió, altura do n° 200 ao n° 400, bairro Barcelona; a realização de 

reparos no leito carroçável na alameda Conde de Porto Alegre, 833, bairro Santa 

Maria; a instalação de lixeiras na rua General Osório, altura do n° 800, bairro 

Santa Paula; a instalação de lixeiras na rua Ribeiro de Barros, altura do n° 70, 

bairro Olímpico; a instalação de lixeiras na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

altura do n° 280, bairro São José; a instalação de lixeiras na rua Nelly Pellegrino, 

do n° 55 ao n° 450, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa amarela contínua na 

rua Saldanha Marinho, altura do n° 20 ao n° 40, bairro Santa Paula; a repintura da 

sinalização horizontal "deficiente físico" na rua General Osório, n° 582, bairro 

Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua Alegre, n° 607, bairro Barcelona; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 
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calçada na rua Alegre, n° 657, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua 

Alegre, n° 574, bairro Barcelona; a repintura da sinalização de trânsito horizontal 

"escola" na rua Santa Rosa, em frente ao n° 74, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o concerto da 

calçada na rua Belvedere, n° 237, bairro Jardim São Caetano; a repintura da faixa 

de "carga e descarga" na rua Oswaldo Cruz, n° 669, bairro Santa Paula; o 

recapeamento da rampa de acesso para cadeirantes localizada no passeio público 

na rua Niterói, em frente ao n° 385, Centro; e a repintura da faixa "carga e 

descarga" na rua Niterói, n° 221, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6204/18 a 6252/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da 

faixa de "carga e descarga" na avenida Presidente Kennedy, em frente ao n° 1400, 

bairro Santa Maria; a realização da reforma da rampa de acesso para cadeirantes 

em frente ao Espaço Verde Chico Mendes na avenida Fernando Simonsen, nº 566 

- bairro Cerâmica; a repintura da sinalização de solo " pare " na rua Pará esquina 

com a rua Rio Grande do Sul, Centro; a retirada do entulho depositado dentro do 

jardim do teatro Paulo Machado de Carvalho, na alameda Conde de Porto Alegre, 

840 - Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Prudente de Moraes, em frente 

ao n° 40 - bairro Santa Paula; a prorrogação do horário destinado a lazer aos 

domingos na avenida Presidente Kennedy, acompanhando a alteração ocorrida 

por conta do horário de verão; a poda da copa da árvore na rua Domênico Botan, 

n° 71, bairro Oswaldo Cruz; realizar a poda de raiz da árvore na esquina da 

alameda São Caetano com a rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santa Paula; a 

poda de raíz da árvore na rua Arlindo Marchetti, em frente ao nº 984 - bairro santa 

maria"; a repintura da sinalização horizontal destinada a veículos oficiais na rua 

Santos Dumont, em frente ao n° 93 - bairro Boa Vista; a repintura da sinalização 

de solo indicativa de vaga para "portadores de necessidades especiais" na avenida 

Tietê, em frente ao n° 76, no bairro Boa Vista; a repintura da sinalização de solo 

" pare " na rua João Ramalho, em frente ao n° 99 - bairro Boa Vista; a reforma da 

cobertura de entrada da Fundação Municipal Anne Sullivan na rua Tibagi, n° 10, 

bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Arlindo Marchetti, n° 785, 

bairro Santa Maria; realizar a poda de raiz da árvore na rua Pirajú, em frente ao 

n° 207, bairro Olímpico; a repintura da sinalização de solo indicativa de vaga para 

"portadores de necessidades especiais" na avenida Goiás, n° 1485, bairro Santa 

Paula; a repintura da sinalização de solo de "carga e descarga" na rua Antônio 

Dafre, altura do n° 40, bairro Barcelona; a remoção do veículo abandonado na rua 

do Ouro, em frente ao n° 165, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na 

rua Guaiamú, em frente ao n° 63, bairro Santa Maria; a repintura da sinalização 

de solo indicativa de vaga para "idoso" na rua Tibagi, em frente ao Centro 
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Poliesportivo Marlene José Bento, bairro Olímpico; executar a manutenção da 

tampa de um bueiro na rua Machado de Assis, oposto ao n° 133, bairro Santo 

Antônio; a repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua Espírito Santo, em 

frente ao nº 756 - bairro cerâmica"; a substituição de placa de "proibido 

estacionar" na rua Carijós, oposto ao n° 90, no bairro Olímpico; a poda da copa 

da árvore na alameda Cassaquera, em frente ao n° 17, bairro Barcelona; a remoção 

do entulho depositado no passeio público na rua Terezina, nº 60 - bairro 

cerâmica"; a repintura da faixa de "carga e descarga" na rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, em frente ao nº 1338 - bairro São José; a retirada do entulho 

depositado no passeio público na esquina da rua Lourdes com a rua Amazonas - 

bairro Oswaldo Cruz; a repintura da sinalização de solo " devagar " na rua Espírito 

Santo, em frente ao nº 1003 - bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Vergueiro, nº 287 - bairro Santo Antônio; a retirada do entulho no passeio público 

da rua Nestor Moreira, em frente ao nº 388 - bairro Cerâmica; a remoção da árvore 

na rua Lemos Monteiro, em frente ao nº 165 - bairro Olímpico; a repintura da 

sinalização de solo " pare " na esquina da rua Gonçalves Dias com a rua Teodoro 

Sampaio, bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Marechal Deodoro, 

em frente ao n° 658, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Tupi, 

oposto ao nº 236 - bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Benjamin 

Constant, oposto ao n° 237, bairro Santa Paula; a repintura da sinalização de solo 

" pare " na rua Tupi, em frente ao nº 236 - bairro Cerâmica; que a fiscalização de 

obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Ângelo Ferro, nº 20 - Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua das Pérolas, 

em frente ao n° 211, bairro Prosperidade; implantação de aparelhos para ginástica 

na praça da Riqueza, bairro Prosperidade; recolher entulho depositado no passeio 

público da rua Rio Grande do Sul, n° 1403, no Centro; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Coronel Camisão, n° 369, bairro Olímpico; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na avenida 

Presidente Kennedy, n° 1344, bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua 

Bernardino Faria esquina com a rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; a 

repintura da faixa amarela contínua na rua Engenheiro Rebouças, em frente ao n° 

203 - bairro Cerâmica; a repintura da faixa amarela contínua na rua Goitacazes, 

em frente ao n° 379, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua 

Manoel dos Santos esquina com a Washington Luis, bairro São José; a instalação 

de lixeiras na rua Armando de Arruda Pereira, altura do n° 657, bairro Cerâmica; 

a instalação de lixeiras na rua Teodoro Sampaio, em frente ao nº 36 - bairro 

Cerâmica; e a repintura da faixa amarela contínua em toda extensão da rua 

Teodoro Sampaio - bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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6254/18 a 6264/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

da árvore na rua Gonçalves Dias esquina com a rua Casemiro de Abreu, bairro 

Cerâmica; a remoção de entulho depositado no passeio público da rua João 

Galego, em frente ao n° 851, bairro Santa Maria; a repintura da sinalização de 

solo indicativa de vaga para "portadores de necessidades especiais" na rua Tibagi, 

em frente ao Centro Poliesportivo Marlene José Bento, bairro Olímpico; o 

recapeamento asfáltico na avenida Presidente Kennedy, altura do n° 1522, bairro 

Santa Maria; implantar a sinalização de solo "devagar" na rua Pelegrino Bernardo, 

altura do n° 238, bairro Olímpico; a repintura da sinalização de solo indicativa de 

vaga para " idoso " na avenida Goiás, n° 1485, bairro Santa Paula; a repintura da 

sinalização de solo " pare " na rua Botucatu, n° 60, bairro Santa Paula; a remoção 

da carreta abandonada na avenida Prosperidade, altura do n° 1284, bairro 

Prosperidade; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua Ângelo Ferro, nº 10, bairro Nova Gerty; a 

poda da copa da árvore na esquina da rua Teodoro Sampaio com a rua Espírito 

Santo - bairro Cerâmica; e a poda da copa da árvore na rua Antônio de Andrade, 

em frente ao nº 107 - bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6277/18 a 6294/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da 

sinalização de solo " pare " na rua Taipas esquina com a rua Capeberibe, bairro 

Barcelona; a repintura da faixa amarela contínua na rua Tupi, em frente ao nº 236 

- bairro Cerâmica; a repintura da faixa amarela contínua por toda extensão da rua 

Curupaiti - bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Curupaiti, em frente 

ao nº 86 - bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na rua Taipas, altura do n° 102, 

bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Oriente, oposto ao n° 562, bairro 

Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Olavo Bilac, oposto ao nº 326 - bairro 

Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua felipo roveri, em frente ao n° 20, bairro 

Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, em frente ao nº 284 - bairro Cerâmica; o reparo de acesso para cadeirantes 

na rua Rafael Correa Sampaio esquina com a rua Rio Grande do Sul, no bairro 

Santo Antônio; a remoção de entulho depositado no passeio público da rua 

Capeberibe, em frente ao n° 368, no bairro Barcelona; a remoção de entulho 

depositado no passeio público da rua Frieda n° 169, bairro Nova Gerty; a repintura 

da sinalização da faixa de pedestre na rua Natale Furlan esquina com rua Joana 

Angélica, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Castro Alves, em 

frente ao nº 231 - bairro Cerâmica;, a poda da copa da árvore na rua Biguá, em 

frente ao n° 10, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Cajado de 

Lemos, em frente ao nº 245 - bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua 

Castro Alves, em frente ao nº 980 - bairro Cerâmica; e, a instalação de lixeiras na 
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rua Arapuã em todo sua extensão, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6300/18 a 6307/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da copa da árvore na rua da Fortuna, oposto ao n° 413, bairro 

Prosperidade; a repintura da sinalização de solo " pare " na esquina da rua Tenente 

Antônio João com a travessa Julio Facchini; a poda da copa da árvore na rua 

Ribeirão Pires, oposto ao n° 357, bairro Mauá; a repintura da sinalização 

horizontal indicativa de vaga para idoso na rua Rio Grande do Sul, em frente ao 

nº 1030 - bairro Santo Antonio; a poda da copa da árvore na rua Maceió, em frente 

ao nº 443 - Centro; a poda da copa da árvore na rua da Fortuna, oposto ao n° 403, 

bairro Prosperidade; a repintura da lombada na rua Senador Vergueiro esquina 

com a rua Baraldi, Centro; e a poda da copa da árvore na rua Pedro José Lorenzini, 

em frente ao nº 296 - bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 6314/18 a 6332/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realizar a poda de raiz da árvore na rua Ribeirão Preto, em frente ao n° 822, no 

bairro Olímpico; a remoção de entulho na travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, 

no bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na avenida Goiás esquina com a rua 

General Osório, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Espírito 

Santo, em frente ao nº 560 - bairro ceramica"; ,a poda da copa da árvore na rua 

Mauá, em frente ao n° 79, bairro Mauá; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Paraíba, n° 20, 

Centro; a poda da copa da árvore na rua João Pessoa, em frente ao n° 288, Centro; 

a poda da copa da árvore na rua Santa Rosa, em frente ao n° 24, bairro Santa 

Paula; o recapeamento asfáltico na rua João Pessoa, altura do n° 620, bairro Santa 

Paula; a realizar a poda de raiz da árvore na rua Américo Brasiliense, em frente 

ao n° 4, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e ostensivas na rua Luís Cavana, por toda sua extensão, no Centro; a 

instalação de lixeiras na travessa São Francisco Andreucci, em toda sua extensão, 

no Centro; a instalação de lixeiras na rua Tenente Antônio João, do n° 500 ao n° 

800, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Nestor Moreira, altura do 

n° 28, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na Teodoro Sampaio, em frente 

ao nº 69 - bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Teresina, nº 125 - bairro 

Cerâmica; o recapeamento asfáltico no estacionamento de veículos do Espaço 

Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; a repintura das faixas de estacionamento 

de veículos no Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; e que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na 

rua Teodoro Sampaio, nº 20 - bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 6335/18 a 6363/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda 

da copa da árvore na rua Nelly Pellegrino, oposto ao número 147, bairro Nova 

Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Alegre, do n° 300 ao n° 480, bairro 

Barcelona; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar a limpeza do terreno na rua Barão de Mauá, nº 309 - bairro Cerâmica; a 

poda da copa da árvore na rua José de Alencar, em frente ao n° 35, bairro 

Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua José de França Dias, em frente ao nº 

36 - bairro São José; a poda da copa da árvore na rua José de Alencar, em frente 

ao n° 51, bairro Cerâmica; a repintura da faixa de "carga e descarga" na estrada 

das Lágrimas, em frente ao nº 193 - bairro São José; a repintura da sinalização da 

faixa de pedestre na rua Major Carlos Del Prete, altura do n° 557, Centro; a 

realização de estudos para instalação da faixa "carga e descarga" na rua Baraldi, 

em frente ao n° 495, Centro; a realizar a poda de raiz da árvore na rua Baraldi, em 

frente ao n° 405, Centro; a poda da copa da árvore na rua Baraldi, em frente ao n° 

368, Centro; a realizar a poda de raiz da árvore na rua Baraldi, em frente ao n° 

368, Centro; a poda da copa da árvore na rua Baraldi, em frente ao n° 405, Centro; 

a poda da copa da árvore na rua João Rela, em frente ao n° 123, bairro Mauá; o 

recapeamento asfáltico na rua Monte Alegre, em frente ao nº 163 - bairro Santo 

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

o conserto da calçada na rua São Paulo, n° 2378, bairro Olímpico; a remoção do 

veículo abandonado na rua Antônia Tonucci, em frente ao n° 130, bairro 

Olímpico; a instalação de lixeiras na rua Benjamin Constant em toda sua extensão, 

bairro Barcelona; a poda de copa da árvore na rua José Ferrari em frente ao n° 

178; a poda da copa da árvore na rua dos Autonomistas, em frente ao n° 51, bairro 

Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar a limpeza do terreno na rua Major Carlos Del Prete, nº 881 - bairro Santo 

Antônio; a poda da copa da árvore na rua Professor Professor Professor Antônio 

de Queirós Filho, em frente ao nº 198 - bairro Olímpico; a poda da copa da árvore 

na rua Professor Professor Professor Antônio de Queirós Filho, em frente ao nº 

397 - bairro olímpico"; a realizar a poda de raiz da árvore na rua Américo 

Brasiliense, em frente ao n° 160, bairro Santa Paula; a realizar a poda de raiz da 

árvore na rua Baraldi, em frente ao n° 239; a poda da copa da árvore na avenida 

Goiás, em frente ao n° 1179, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua 

Prudente de Moraes, altura do n° 74, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore 

na avenida Goiás, em frente ao n° 1488, bairro Santa Paula; e o recapeamento 

asfáltico na rua Juruá esquina com rua Raimundo Maffei. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6372/18 a 6404/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a repintura da sinalização de solo "velocidade " na rua Nelly 

Pellegrino, nº 146, bairro Nova Gerty; a poda das copas da árvores do Estádio 



 

 

hae  10 

Distrital José Tortorello, na rua Juruá, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Santa Catarina, Centro; a 

poda de copa da árvore na rua Mário Freire, em frente ao n° 95, no bairro 

Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Paraíba, em frente ao n° 119, Centro; 

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

limpeza do terreno na rua dos Expedicionários, oposto ao nº 36 - bairro Cerâmica; 

a poda da copa da árvore na rua Perrella, em frente ao n° 294, bairro Fundação; a 

poda da raíz da árvore na rua Nestor Moreira, em frente ao nº 270 - bairro 

Cerâmica; a repintura da sinalização de solo "pare" na rua Gastão Vidigal, em 

frente ao nº 07 - bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua humberto de 

alencar castelo branco, em frente ao n° 528, bairro Santa Maria; que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na 

rua Humberto de Alencar Castelo Branco, altura do n° 32, bairro Santa Maria; a 

poda da copa da árvore na Henrica Grigoletto Rizzo, em frente ao n° 883, bairro 

Santa Maria; a repintura da faixa de "carga e descarga" na estrada das Lágrimas, 

em frente ao nº 193 - bairro São José; a poda da copa da árvore na rua Silvia, em 

frente ao n° 86, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua José Mariano 

Garcia Júnior, em frente ao nº 20 - bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na 

rua das Mangueiras, 618 - bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua 

Ministro Morvan Dias de Figueiredo, em frente ao nº 22 - bairro Cerâmica; a 

remoção do veículo abandonado na rua Pernambuco, em frente ao n° 302, Centro; 

a poda da copa da árvore na rua Benjamin Constant, n° 60, bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico na rua Senador Vergueiro, altura do n° 296, Centro; o 

recapeamento asfáltico na rua São Jorge esquina com a rua José de Alencar, bairro 

Cerâmica; a poda de raiz da árvore na rua João Migliani, em frente ao n° 145, 

bairro Olímpico; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário 

a realizar o conserto da calçada na rua Rafael Sampaio Vidal, n° 141, bairro Santa 

Paula; realizar a poda de raiz da árvore na rua Roma, em frente ao n° 155, no 

bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Eda Mantoanelli na rua Ivaí, 

n° 63, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

na rua Ângelo Ferro, em toda sua extensão, no bairro Olímpico; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Olyntho Voltarelli Filho na avenida Paraíso, n° 520, bairro 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Sylvio Romero na rua Vital Brasil 

Filho, n°600, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Olinto Tortorello 

na rua José Benedetti, n° 550, bairro Cerâmica; a repintura da faixa de "carga e 

descarga" na rua Senador Vergueiro, em frente ao n° 296, Centro; a poda da copa 

da árvore na rua São Carlos, em frente ao nº 285, bairro Santa Paula; a realizar a 

poda de raiz da árvore na rua Arlindo Marchetti, em frente ao n° 126, bairro Santa 

Maria; e o reparo no semáforo de pedestres na rua Amazonas esquina com a rua 

João Pessoa, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6417/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

repintura da faixa amarela contínua na rua Teffé, n° 206, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6419/18 a 6459/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda da copa da árvore na rua Humaitá, n° 183, 

bairro Fundação; a poda da copa da árvore na rua Antônio Gallo, em frente ao nº 

200, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Picuí, altura do n° 208, 

bairro Olímpico; a realizar a poda de raiz da árvore na rua Ribeirão Preto, em 

frente ao n° 912, no bairro Olímpico; a remoção de um poste que se encontra 

jogado no passeio público na rua Felippo Roveri Camarão, altura do n° 45, bairro 

Prosperidade; a realizar a poda de raiz da árvore na rua Guaporé, em frente ao n° 

453, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Paraná, em frente ao n° 

112, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Juruá, em frente ao 

Estádio Distrital José Tortorello, bairro Mauá; ,a poda da copa da árvore na rua 

Madeira, n° 293, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Juruá, nº 60, 

bairro Nova Gerty; a revitalização do ponto de ônibus na alameda Conde de Porto 

Alegre, em frente ao n° 1855, bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico na 

confluência da rua General Osório com a rua Marechal Deodoro, bairro Santa 

Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas ostensivas, 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Creche Lar Samaritano na rua Professora Maria Macedo, n° 240, Centro; o 

recapeamento asfáltico na rua Nazaret, altura do n° 13, bairro Barcelona; a poda 

de copa da árvore na rua Gonçalves Dias, em frente ao n° 201, no bairro Cerâmica; 

a poda de copa da árvore na rua João Rela, em frente ao n° 66, no bairro Mauá; a 

repintura da sinalização de solo "pare" na rua Benjamin Constant, altura do n° 

306, bairro Barcelona; a repintura da sinalização da faixa de pedestre na avenida 

Goiás, altura do n° 2526, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, ostensivas na rua Gonçalves Dias em toda sua extensão no 

bairro Cerâmica; a revitalização da guia na rua Amazonas, n° 777, bairro Santo 

Antônio; a poda da copa da árvore na rua Giácomo Dalcin, nº 310, bairro Mauá; 

a poda da copa da árvore na rua Humaitá, n° 125, bairro Fundação; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e ostensivas, na rua Tupi em toda sua 
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extensão no bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Boa Vista, em frente 

ao nº 150 - bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas ostensivas, na rua Monte Alegre em toda sua extensão, no bairro Santo 

Antônio; a poda da copa da árvore na rua Santa Rosa, n° 137, bairro Santa Paula; 

a instalação de lixeiras na avenida Lemos Monteiro altura do número 71, bairro 

Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Wenceslau Brás, n° 285, bairro Santa 

Paula; a repintura da faixa amarela contínua na rua João Migliani, em frente ao n° 

155, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras na rua Pelegrino Bernardo, em toda 

sua extensão, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua dos Meninos, nº 

621, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua dos Meninos, nº 788, 

bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Ângelo Ferro, nº 275, bairro 

Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e ostensivas na rua 

Henrica Grigoletto Rizzo em toda sua extensão, no bairro Santa Maria; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza do 

terreno na rua Gonçalves Dias, nº 173 - bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore 

na rua João D'Agostini, em frente ao n° 57, bairro Mauá; a instalação de lixeiras 

na rua Castro Alves entre o nº 20 e o nº 400; a instalação de lixeiras em toda 

extensão da rua Tenente Antônio João - bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore 

na avenida Presidente Kennedy, em frente ao nº 3185 - bairro Santa Maria; a poda 

da raíz da árvore na rua Piauí, em frente ao nº 266 - bairro Santa Paula; e a poda 

da copa da árvore na rua Niterói, n° 364, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6465/18 a 6470/18. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

alteração de sentido no fluxo de trânsito nas ruas Tibagi e Ivaí; a poda de uma 

árvore na rua Paraguassu, altura do numeral 125; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Tereza Campanella; 

determinar à secretaria competente, suprir a falta de iluminação pública do bairro 

Barcelona; a implementação de uma rotatória no cruzamento das ruas Flórida e 

Votorantim; e a criação de um parque no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6476/18 e 6477/18. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a mudança de local do ponto de ônibus localizado na avenida Senador 

Roberto Simonsen, próximo ao nº 1390; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua São Jorge, nº 605 - bairro Santo Antônio, e suas 

imediações. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6483/18 a 6530/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua Lítio, 

altura do n° 20, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua Votorantim, 

em frente ao n° 261, no bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua 

Giácomo Dalcin, nº 413, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 
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rondas intensivas nas imediações da rua Oriente esquina com a rua Flórida, bairro 

Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Juruá, nº 12, bairro Mauá; o 

recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Okinawa, bairro Mauá; a poda da 

copa da árvore na rua Tapajós, n° 889, bairro Barcelona; a substituição da lixeira 

na esquina da rua Amazonas com a rua Piauí, bairro Santo Antônio; a poda da 

copa da árvore na rua Okinawa, 139, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na 

rua Juruá, entrada do Estádio Distrital José Tortorello, bairro Mauá; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na rua Marlene, nº 164, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na 

rua Marlene, nº 140, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa de "carga e descarga" 

na na rua Marlene, 116, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Prates, 

altura do n° 409, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em toda extensão 

da rua Santos Dumont - bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico na rua 

Madeira, em frente ao nº 824 - bairro Santa Maria; a repintura da sinalização 

horizontal referente a vaga para peruas escolares na rua Tibagi, 10 - bairro Santa 

Maria; a instalação de lixeiras na alameda Conde de Porto Alegre, do n° 20 ao n° 

600, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na avenida Prosperidade, em 

frente ao n° 585, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua Herculano 

de Freitas, n° 361, bairro Fundação; a reposição de placa de sinalização vertical 

"pare" na confluência da rua Tupi com a rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; 

a poda da copa da árvore na rua Okinawa esquina com rua Nelly Pellegrino, bairro 

Mauá; a poda da copa da árvore na rua Boa Vista, em frente ao nº 351 - bairro 

Boa Vista; a repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua Solimões, n° 120, 

bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Solimões, oposto ao n° 120, 

bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Santos Parra, 154, bairro 

Mauá; a poda da copa da árvore na rua Amazonas, em frente ao n° 383, bairro 

Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Tamandaré, nº 132, bairro Nova 

Gerty; a repintura da sinalização horizontal referente a vaga para peruas escolares 

na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 270 - bairro santa maria"; a remoção do veículo 

abandonado na rua Julieta Soares, em frente ao n° 28, bairro Olímpico; a poda da 

copa da árvore na rua Piratininga, em frente ao n° 546, bairro Barcelona; a poda 

da copa da árvore na rua Herculano de Freitas, n° 265, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e ostensivas, na rua 

Casemiro de Abreu em toda sua extensão, no bairro Cerâmica; o recapeamento da 

rampa de acesso para cadeirantes localizada no passeio público na rua Américo 

Brasiliense esquina com a avenida Goiás, bairro Santa Paula; realizar a poda de 

raiz da árvore na rua Niterói, em frente ao n° 362, no Centro; que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na 

rua Herculano de Freitas, n° 594, bairro Fundação; a instalação de lixeiras na rua 

Arlindo Marchetti, entre os números 700 e 1200 - bairro Santa Maria; o 
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recapeamento asfáltico na rua Santo André, em frente ao nº 352 - bairro Santa 

Maria; a repintura da sinalização horizontal indicativa de carga e descarga na rua 

São Bernardo, em frente ao nº 284 - bairro Santa Maria; a retirada de entulhos no 

passeio público na rua Carlos Gomes, oposto ao nº 21 - bairro Santa Maria; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na alameda Conde de Porto Alegre,n° 453, bairro Santa Maria; a repintura 

da faixa de "embarque e desembarque" na avenida Presidente Kennedy, em frete 

ao n° 1788, bairro Santa Maria; a instalação de lixeiras na rua Pindorama, em toda 

sua extensão, bairro Olímpico; a repintura da sinalização da faixa de pedestre na 

rua Aguapei, em frente ao nº 164 - bairro Boa Vista; a realizar a poda de raiz da 

árvore na rua Antônio Bento, em frente ao n° 180, no bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico na rua Goitacazes, em frente ao nº 429 - bairro Santo 

Antônio; a remoção de entulho depositado no passeio público da rua Washington 

Luis, altura do n° 191, bairro Mauá; e a instalação de lixeira na rua Arari, altura 

do n° 183. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6532/18 a 6544/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da árvore na rua Piauí, 

em frente ao número 1.101, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua 

São Jorge, em frente ao n° 359, bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Ângelo 

Ferro, nº 90 - bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e ostensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da Creche Oswaldo Cruz na rua Porto Calvo,n° 77, bairro 

Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

ostensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da Creche Zilda Natel na rua Flórida, n° 975, bairro Barcelona; a poda 

de copa da árvore na rua São Francisco em frente ao n° 166; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e 

saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Senador Fláquer na rua Heloisa Pamplona, n° 180, bairro Fundação; a poda da 

copa da árvore na rua Euclides da Cunha, n° 38, no Jardim São Caetano; ,a poda 

da copa da árvore na alameda Conde de Porto Alegre, n° 1207, no bairro Santa 

Maria; a instalação de lixeiras na rua dos Diamantes em toda sua extensão, bairro 

Prosperidade; a remoção do veículo abandonado na rua dos Diamantes, em frente 

ao n° 54, bairro Prosperidade; a poda de copa da árvore na avenida Senador 

Roberto Simonsen em frente ao n° 124, no bairro Cerâmica; e a repintura da faixa 

amarela contínua na rua Américo Brasiliense, em frente ao n° 4, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6547/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar a limpeza do terreno na 
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rua Benjamin Constant, n° 135, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6556/18 a 6599/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da copa da árvore na rua Teffé, n° 286, bairro Santa Maria; a 

repintura da faixa amarela contínua na rua Luísa, altura do n° 39, bairro Nova 

Gerty; a poda da copa da árvore na avenida Tietê, n° 994, bairro Nova Gerty; a 

pintura de sinalização de solo indicativa de " valeta ", na rua Juruá, nº 05, bairro 

Mauá; a poda da copa da árvore na rua Heloísa Pamplona, oposto ao n° 437, bairro 

Fundação; a instalação de lixeira na rua Francesco Fiorotto esquina com a rua 

Maringá, no bairro Nova Gerty; a instalação de lixeira na rua Carmem Miranda 

esquina com a avenida Presidente Kennedy, no bairro Boa Vista; a poda da copa 

da árvore na rua Rio Branco, n° 335, bairro Fundação; a poda da copa da árvore 

na rua Rio Branco, oposto ao n° 319, bairro Fundação; a poda da copa da árvore 

na rua Giácomo Dalcin, nº 524. bairro Mauá; o recapeamento asfáltico em toda 

extensão da rua Raimundo Maffei, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico na 

alameda Conde de Porto Alegre, na altura do n° 1061, no bairro Santa Maria; que 

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

da calçada na avenida Goiás, n° 2526, bairro Barcelona; a poda de raiz da árvore 

na rua mário freire, n° 95, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da "FATEC" Faculdade de Tecnologia Antonio Russo de 

São Caetano do Sul na rua Bell Aliance, n° 225, bairro Jardim São Caetano; a 

poda da copa da árvore na rua Piracicaba, em frente ao n° 81, bairro Olímpico; o 

recapeamento asfáltico na rua da Fortuna, altura do n° 322, bairro Prosperidade; 

a repintura da faixa de pedestre na, rua Rio Grande do Sul, n° 790, no bairro Santo 

Antônio; a instalação de lixeiras na rua Guaporé, em toda sua extensão, bairro 

Santa Maria; a poda da copa da árvore na Guaporé, em frente ao n° 453, bairro 

Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Tiradentes, em frente ao número 

318, bairro Santa Paula; a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na alameda Conde de Porto Alegre, 

n° 1717, bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua General Osório 

esquina com a rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; a poda da copa da 

árvore na rua Benjamin Constant, em frente ao n° 57, bairro Santa Paula; a troca 

de lâmpadas apagadas na praça Maria Salete Bento Cicarone no bairro Santa 

Maria; a instalação de lixeiras na rua Romão Berchior Pires, em toda sua extensão, 

bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Augusta Dalcin Boteon, 

altura do n° 30, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Arlindo 

Marchetti, em frente ao n° 126, bairro Santa Maria; a remoção da carreta 

abandonada na avenida Prosperidade, altura do n° 1500, bairro Prosperidade; a 

instalação de lixeiras na rua Tibagi, em toda sua extensão, bairro Santa Maria; a 
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poda da copa da árvore na rua Capivari, nº 821, bairro Mauá; a poda da copa da 

árvore na rua Flórida, n° 860; a poda da copa da árvore na rua Flórida 708; a poda 

da copa da árvore na rua Perrella, n° 52, bairro Fundação; a instalação de lixeira 

na rua General Osório, n° 410, no bairro Santa Paula; a reforma do passeio público 

na alameda Conde de Porto Alegre, 820, bairro Santa Maria: a poda da copa da 

árvore na rua Giácomo Dalcin, nº 215, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na 

rua Giácomo Dalcin, nº 508, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua 

Raimundo Maffei, 282, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Herculano 

de Freitas, n° 246, bairro Fundação; a instalação de lixeira na rua Rio Grande do 

Sul, altura do n° 640, no bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua 

Américo Brasiliense, em frente ao n° 160, bairro Santa Paula; e que a fiscalização 

de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na 

avenida Prosperidade, n° 1284, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6615/18 a 6636/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Bartolomeu Bueno da Silva na rua 

Maranhão, n° 22, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Benedito Paulo 

Alves de Souza na rua Martim Francisco, n° 177, bairro Santa Paula; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Elvira Paolilo Braido na rua Lisboa, n° 399, bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Laura Lopes na rua Coral, n° 155, bairro Prosperidade; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Engenheiro 

Rebouças, em toda sua extensão, no bairro Cerâmica; a remoção do veículo 

abandonado na avenida Presidente Kennedy, em frente ao n° 818, bairro 

Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Manoel Pedro Vilaboim, n° 94, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas a instalação de 

lixeira na rua Ribeirão Preto, 912, no bairro Olímpico; a poda da copa da árvore 

na rua Lomas Valentinas, em frente ao nº 247, bairro Barcelona; a poda da copa 

da árvore na rua Marechal Deodoro, oposto ao n° 997, bairro Santa Paula; a 

repintura da faixa de "carga e descarga" na rua Nelly Pellegrino, nº 857, bairro 

Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na avenida Lemos Monteiro altura do n° 

415, no bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Rio Branco, oposto ao 

n° 257, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 
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na rua Maceió em toda sua extensão, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras na 

rua Ivaí, em toda sua extensão, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na 

rua Santa Rosa, em frente ao n° 24, no bairro Santa Paula; a realizar a poda de 

raiz da árvore na rua Pelegrino Bernardo, em frente ao n° 348, bairro Olímpico; a 

realizar a poda da raiz na rua Cassaquera n° 141, bairro Barcelona; a poda da copa 

da árvore na rua dos Meninos, nº 615, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras 

na rua Manoel Pedro Vilaboim, na altura do n° 12, no bairro Olímpico; a realizar 

a poda de raiz da árvore na rua João Pessoa, ao lado oposto do n° 288, no Centro; 

e a repintura da sinalização de solo " pare " na rua Arlindo Marchetti, altura do n° 

151, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6644/18 a 

6686/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realizar a poda de raiz 

da árvore na rua São Carlos esquina com a rua Marechal Deodoro, bairro Santa 

Paula; a poda da copa da árvore na rua Maceió, n° 480, bairro Barcelona; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na rua quintino bucaiúva, n° 95, bairro Santa Paula; a reforma do muro 

da EME Vicente Bastos, na rua Humberto de Campos, n° 550, bairro São José; a 

instalação de lixeiras em toda extensão da rua Saldanha Marinho, bairro Santa 

Paula; a repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua Major Carlos Del 

Prete esquina com a rua Machado de Assis, bairro Santo Antônio; a poda da raíz 

da árvore na rua Rio Grande do Sul, em frente ao nº 383 - Centro; a poda da copa 

da árvore na rua Rio Grande do Sul, nº 106 - Centro; a repintura da sinalização da 

faixa de pedestre na rua Major Carlos Del Prete esquina com a rua Conceição, 

bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua Amazonas, em frente ao nº 

556 - Centro; a repintura da faixa de “embarque e desembarque” na rua Rio 

Grande do Sul, em frente ao n° 1083, bairro Santo Antônio; o recapeamento 

asfáltico na rua Amazonas, em frente ao nº 240 - Centro; a poda da raíz da árvore 

na rua Constituição, em frente ao nº 912 - bairro Cerâmica; a poda da copa da 

árvore na rua Rafael Sampaio Vidal, em frente ao n° 14, bairro Barcelona; a poda 

da copa da árvore na rua Espírito Santo, em frente ao nº 844 - bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico na rua Espírito Santo, em frente ao nº 944 - bairro 

Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua dos Berilos, oposto ao n° 127, bairro 

Prosperidade; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua Espírito Santo, nº 1015 - bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico na rua Espírito Santo, em frente ao nº 1072 - bairro 

Cerâmica; a repintura da faixa amarela contínua em toda extensão da rua 

Curupaiti - bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Diadema, em frente 

ao n° 71, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do Sul, em 

frente ao nº 975 - bairro Santo Antônio; a poda da raiz da árvore na rua Rio Grande 

do Sul, em frente ao nº 813 - bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na 
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rua Monte Alegre, em frente ao nº 136 - bairro Santo Antônio; a repintura da 

sinalização de solo “pare” na rua Monte Alegre, em frente ao nº 163 - bairro santo 

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

o conserto da calçada na travessa joão soares, nº 30 - bairro Santo Antônio; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na rua São Paulo, nº 970 - bairro Santo Antônio; a reforma do gradil ao 

redor da quadra de basquete no Espaço Verde Chico Mendes na avenida Fernando 

Simonsen, 566 - bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na rua Nestor Moreira, 

entre o nº 28 e nº 190 - bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda extensão 

da rua Anhanguera - bairro Cerâmica; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Ângelo Ferro, nº 

94 - bairro Nova Gerty; a poda de copa da árvore na rua Tupi, em frente ao n° 80, 

no bairro Cerâmica; a realizar a poda de raiz da árvore na rua José Benedetti, em 

frente ao n° 316, no bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua José Paolone, em toda sua extensão; a poda da copa da 

árvore na rua dos Mármores, em frente ao n° 295, bairro Prosperidade; a repintura 

da sinalização da faixa de pedestre na rua Manoel Pedro Vilaboim esquina com a 

rua General Osório, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua espírito 

santos, em frente ao nº 560 - bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua 

Monte Alegre, em frente ao nº 34 - bairro Santo Antônio; a repintura da 

sinalização horizontal de transporte escolar na rua Niterói, em frente ao nº 97 - 

Centro; a repintura da sinalização de solo " pare " na rua Pedro José Lorenzini 

esquina com a rua Major Carlos Del Prete, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo 

Raphael Pellegrino na estrada das Lágrimas, n° 1656, bairro Mauá; a poda da copa 

da árvore na rua Marechal Deodoro, em frente ao nº 658, bairro Santa Paula; e a 

poda da copa da árvore na rua Alagoas, em frente ao nº 457, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6693/18 a 6716/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa da árvore na rua Gurupi esquina com a rua 

Capivari, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Manoel Coelho, em toda sua extensão; a instalação de lixeiras 

por toda extensão da rua Prates - bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na 

rua Senador Vergueiro, em frente ao nº 155, Centro; a reforma da rampa de acesso 

aos cadeirantes na rua Alagoas, em frente ao número 329, Centro; a poda da copa 

da árvore na avenida Presidente Kennedy em frente ao nº 2675, bairro Santa 

Maria; a poda da copa da árvore na rua Henrica Grigoletto Rizzo, em frente ao nº 

158 - bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Silvia, em frente ao nº 

785 - bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Lourdes, em frente ao 
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n° 253, bairro Nova Gerty; a remoção do veículo abandonado na rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, 212 - bairro Santa Maria; a repintura da sinalização de solo " 

pare " na rua Guia Lopes, 129 - bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na rua 

Votorantim, em frente ao n° 715, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na 

rua Tapajós, n° 1085, bairro Santa Maria; a revitalização da calçada na rua 

Xavantes, oposto ao n° 44, bairro Santa Maria; a repintura da faixa de pedestre na 

rua Major Carlos Del Prete esquina com a rua José do Patrocínio, Centro; a poda 

da copa da árvore na rua Capivari, nº 843, bairro Mauá; a poda da copa da árvore 

na rua Perrella esquina coma rua Luís D'Agostini, bairro Fundação; a poda da 

copa da árvore na rua Gonçalves Dias, n° 72, bairro Cerâmica; a poda da copa da 

árvore na rua Rio Claro, n° 65, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras na rua 

Capeberibe em toda extensão, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua 

Teffé, n° 349, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Piauí, oposto 

ao n° 520, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua José de Alencar, 

em frente ao n° 63, bairro Cerâmica; e a poda da copa da árvore na rua Boa Vista 

esquina com a rua Prestes Maia, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6718/18 a 6778/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da copa da árvore na avenida Dr. Augusto de Toledo, n° 675, 

no bairro Santa Paula; a repintura da faixa de pedestres na rua Tupi, em frente ao 

n° 301, no bairro Cerâmica; a poda de copa da árvore na rua Curupaiti, em frente 

ao n° 180, no bairro Cerâmica; a poda de copa da árvore na rua Capivari, em frente 

ao n° 684, no bairro Mauá; a repintura da faixa amarela contínua na rua 

Tiradentes, altura do n° 118, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações do Centro Digital do Ensino Fundamental na rua Tapajós, 

n° 300, bairro Barcelona; a repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua 

Conselheiro Lafayette, altura do n° 220, bairro Barcelona; a poda de copa da 

árvore na rua São Bernardo, n° 216, no bairro Boa Vista; a instalação de lixeira 

na rua Padre Anchieta, em frente ao n° 133, no bairro Boa Vista; a poda de copa 

da árvore na rua José Ferrari em frente ao número 178; a poda da copa da árvore 

na rua Xingú esquina com a alameda Araguaia, bairro Santa Maria; a poda de 

copa da árvore na avenida Senador Roberto Simonsen, em frente ao n° 376; o 

recapeamento asfáltico no viaduto Independência próximo a rua João Pessoa 

sentido bairro Santa Paula, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Gonçalves Dias, nº 191 - bairro Cerâmica; a repintura da sinalização de solo " 

devagar " na rua Américo Brasiliense, altura do n° 211, bairro Santa Paula; a 

repintura da faixa de "carga e descarga" na rua Américo Brasiliense, em frente ao 

n° 211, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua João Semenoff, altura 
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do n° 11, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Terezina, em frente ao nº 

30 - bairro Cerâmica; a poda da raiz na rua Marlene, 220, bairro Nova Gerty; a 

instalação de lixeiras na rua Rafael Sampaio Vidal em toda sua extensão, bairro 

Santa Paula; a poda de raiz da árvore na rua São Paulo, em frente ao n° 1560, 

bairro Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Rafael Sampaio Vidal, em frente 

ao n° 141, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua São Paulo, em 

frente ao n° 1070, no bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua 

Tiradentes, oposto ao n° 464, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua 

Benjamin Constant, n° 126, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Tibagi, 

n° 593, bairro Santa Maria; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Teffé, n° 121, bairro Santa 

Maria; a repintura da sinalização de solo " pare " na rua Teffé, altura do n° 20, 

bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Antônio Dafre, altura do n° 

81, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras na rua Teffé, em toda sua extensão, 

bairro Santa Maria; o recapeamento asfáltico na rua Prudente de Moraes, altura 

do n° 40, bairro Santa Paula; que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Giovanni Thomé, n° 160, 

bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMEI Fernando Piva na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, n° 1050, bairro 

Olímpico; a repintura da sinalização de solo "pare" na rua Teffé, n° 206, bairro 

Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Perrella, n° 37, bairro Fundação; a 

poda da copa da árvore na rua Tiradentes, n° 18, bairro Santa Paula; a poda da 

copa da árvore na rua Santa Rosa, n° 96, bairro Santa Paula; a poda da copa da 

árvore na rua General Osório, n° 567, no bairro Santa Paula; a repintura da faixa 

de "carga e descarga" na rua Vergueiro, em frente ao n° 185, Centro; o conserto 

da lixeira na rua General Osório, n° 534, no bairro Santa Paula; a poda da copa da 

árvore na rua dos Meninos, 863, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Curupaiti em toda sua extensão, no bairro 

Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Solimões, altura do n° 153, bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Coronel 

Camisão, em toda sua extensão, no bairro Olímpico; a substituição da placa que 

identifica o nome da rua Piabanha localizada na confluência entre a rua Piabanha 

e alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; a remoção do veículo 

abandonado na rua Eldorado, em frente ao n° 135, bairro Prosperidade; a 

instalação de lixeiras na rua Garça em toda sua extensão, bairro Prosperidade; o 

recapeamento asfáltico na rua Monte Alegre, altura do n° 266, bairro Santo 

Antônio; a poda da copa da árvore na rua Rafael Correa Sampaio, em frente ao nº 

483, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Floriano Peixoto, em 
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frente ao nº 227, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na alameda 

Cassaquera, em frente ao nº 982, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na 

rua Ivaí, em frente ao nº 220,bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na 

avenida Tietê, em frente ao n° 1060, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore 

na rua Capivari, nº 683, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua dos 

Meninos, 872, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Nazareth, n° 

239, no bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua dos Diamantes, em 

frente ao n° 545, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua da Fortuna, 

em frente ao n° 322, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na avenida 

Prosperidade, em frente ao n° 55, no bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore 

na rua Marechal Deodoro, em frente ao n° 289, no bairro Santa Paula; e a poda de 

copa da árvore na travessa Guanabara, n° 37, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6788/18 a 6802/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa da árvore na rua dos Mármores, em frente ao n° 

255, no bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua da Fortuna, em frente 

ao n° 99, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na avenida Prosperidade, 

em frente ao n° 384, bairro Prosperidade; realizar a poda de raiz da árvore na 

avenida Prosperidade, em frente ao n° 384, bairro Prosperidade; a poda da copa 

da árvore na rua Votorantim, em frente ao n° 360, no bairro Barcelona; o 

recapeamento asfáltico na travessa João Soares, em frente ao nº 94 - bairro 

Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Marlene, 69, bairro Nova Gerty; a 

repintura da faixa de pedestres na rua Busch, nº 55, bairro Nova Gerty; a poda da 

copa da árvore na rua Marlene, 349, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore 

na rua Nazaret, em frente ao n° 389, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore 

na rua Antônio Dafre, em frente ao n° 81,bairro Barcelona; a repintura da faixa 

dupla amarela contínua na rua Teffé, em toda sua extensão, bairro Santa Maria; a 

poda da copa da árvore na rua Teffé, em frente ao n° 215, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua São Francisco, em 

toda sua extensão, no Centro; e a poda de copa da árvore na rua São Francisco, 

em frente ao n° 65. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6804/18 a 6826/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

na rua Nilo Peçanha, altura do n° 125, bairro Santo Antônio; a instalação de uma 

lombada na rua Nazareth em frente ao n° 467, bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Olavo Bilac em toda sua 

extensão, no bairro Cerâmica; a repintura da sinalização da faixa de pedestre na 

rua João Pessoa, altura do n° 166, Centro; a poda da copa da árvore na rua 

Alagoas, em frente ao n° 711, Centro; que a fiscalização de obras particulares 

notifique o proprietário a realizar o conserto do passeio público, bem como a poda 
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do jardim particular externo na rua José do Patrocínio nº 237, Centro; a poda de 

copa da árvore na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n° 23, no Centro; realizar 

a poda de raiz da árvore na rua Rio Grande do Sul, em frente ao n° 133, no Centro; 

a poda de copa da árvore na rua Curupaiti, em frente ao n° 89, no bairro Cerâmica; 

a poda de copa da árvore na rua Tupi, em frente ao n° 50, no bairro Cerâmica; a 

remoção do veículo abandonado na avenida Goiás, em frente ao n° 1676, bairro 

Santa Paula; a poda de copa da árvore na rua João Molinari, n° 123, no bairro 

Nova Gerty; a poda de raiz da árvore na rua Benjamin Constant, em frente ao n° 

57, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Gonçalves Dias, entre as 

ruas Casemiro de Abreu e Castro Alves, no bairro Cerâmica; a poda de raiz da 

árvore na rua dos Diamantes, em frente ao n° 494, bairro Prosperidade; a poda da 

copa da árvore na rua Nossa Senhora de Fátima, n° 243, bairro Santa Paula; a 

poda da raiz na rua Marlene, nº 69, bairro Nova Gerty; a remoção do veículo 

abandonado na avenida Walter Thomé, altura do n° 469, bairro Olímpico; a poda 

de raiz da árvore na rua São Paulo, em frente ao n° 1070, no bairro Oswaldo Cruz; 

a instalação de lixeiras na rua Rio Grande do Sul, na altura do n°938, no bairro 

Santo Antônio; a instalação de lixeiras na Rua Manoel Pedro Vilaboin em toda 

sua extensão, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua saldanha gama, 

n°123, no bairro Nova Gerty; e o recapeamento asfáltico na rua Rio Grande do 

Sul, em frente ao nº 1082 - bairro santo antonio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 6828/18 a 6834/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua Major Carlos Del Prete, altura 

do n° 910, bairro Santo Antônio; que a fiscalização de obras particulares notifique 

o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua Pernambuco, nº 204 - Centro; 

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

conserto da calçada na rua Santa Rosa, em frente ao nº 290 - Centro; a poda da 

copa da árvore na rua Santa Rosa, em frente ao nº 290 - Centro; a poda da copa 

da árvore na rua Tiradentes, n° 231, bairro Santa Paula; a revitalização da 

cobertura da passagem Gabriel Zambrana, próximo à rua Conde Francisco 

Matarazzo; e a repintura da sinalização da faixa de pedestre na rua major calos 

del prete, em frente ao nº 295. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6838/18 a 

6846/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a pintura de sinalização 

de solo indicando limite para estacionamento, por conta da existência de entrada 

de garagem condominial na alameda Conde de Porto Alegre, altura do n° 1845, 

bairro Santa Maria; a poda de copa da árvore na rua São Francisco esquina com a 

rua Roberto Simonsen, no Centro; a instalação de um braço de iluminação pública 

na rua João Pessoa, em frente ao n° 83, no Centro; a repintura da sinalização de 

solo “pare” na rua Tupi esquina com a rua Casemiro de Abreu, no bairro 
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Cerâmica; a poda de raiz da árvore na rua Giovanni Thomé, em frente ao n° 280, 

no bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Turmalinas, em frente ao n° 

10, bairro Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua Oriente, em frente ao nº 

365, bairro Barcelona; a instalação de lixeiras na rua Espírito Santo, do n° 1100 

ao n° 1561, bairro Cerâmica; e o recapeamento asfáltico na rua luíz veronezi, 

altura do n° 45, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6849/18 

a 6883/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras na 

rua Ribeirão Preto, em toda sua extensão, bairro Olímpico; a poda da copa da 

árvore na rua Mirim, n° 19, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras na rua 

General Osório, do n° 350 ao n° 890, bairro Santa Paula; a repintura da faixa 

“carga e descarga” na rua Gonzaga, n° 42, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de 

lixeiras na rua Gonzaga, do n° 20 ao n° 200, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento 

asfáltico na rua Picuí, altura do n° 290, bairro Olímpico; que a fiscalização de 

obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Tiradentes, n° 407, bairro Santa Paula; a repintura da faixa amarela contínua na 

rua Piracaia, altura do n° 97, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua 

Francesco de Martini, altura do n° 539, bairro Olímpico; a instalação de lixeiras 

na rua Nossa Senhora da Candelária, em toda sua extensão, bairro Oswaldo Cruz; 

a poda da copa da árvore na rua Maceió, em frente ao nº 82, bairro Barcelona; a 

poda da raiz na rua Amazonas, n° 1983, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da 

árvore na rua Felippo Roveri, em frente ao número 20, bairro Barcelona; a 

remoção de entulho depositado no passeio público da avenida Goiás, em frente ao 

n° 2806, no bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na rua Maceió, em 

frente ao nº 156, bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Conselheiro 

Lafayette, em frente ao nº 1.047, bairro Barcelona; a realização de sinalização de 

solo de “carga e descarga” visando atender o comércio na alameda São Caetano, 

n° 1880, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Conselheiro 

Lafayette, em frente ao número 1.024, bairro Barcelona; a repintura da sinalização 

de solo “pare” na rua Saldanha Marinho esquina com a rua São Carlos, bairro 

Santa Paula; a realização de estudos para implantação de sinalização de solo pra 

estacionamento de motocicletas no espaço compreendido entre as garagens do 

condomínio sito na alameda Conde de Porto Alegre, em frente ao n° 1845, bairro 

Boa Vista; a reposição da placa de sinalização viária na rua Nossa Senhora de 

Fátima, altura do n° 457, bairro Oswaldo Cruz; a troca de lâmpada apagada na rua 

Boa Vista, em frente ao n°55, no bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na 

rua General Osório, em frente ao n° 280; a troca de lâmpada apagada na rua 

Capivari, em frente ao n° 707, no bairro Mauá; a repintura da “faixa de pedestre” 

na rua Constituição esquina com a avenida Senador Roberto Simonsen, no bairro 

Cerâmica; reforçar a sinalização na confluência da rua Castro Alves com a rua 
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Nossa Senhora de Fátima, bairro Oswaldo Cruz; a poda de copa de árvores na 

praça adauto moreira, no bairro Jardim São Caetano; a remoção de entulho 

depositado no passeio público da rua Humberto de Campos, n° 600, no bairro São 

José; a repintura da sinalização de solo “pare” na rua Gonçalves Dias esquina com 

a rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica; a poda de copa da árvore na avenida 

Tietê, em frente ao n° 594, no bairro Nova Gerty; a troca de lâmpada na travessa 

Neusa Maria Alves Escudeiro no trecho compreendido entre a rua Nove de Julho 

e a avenida Tijucussú, no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da escola estadual Edgar Alves da Cunha na rua Araraquara, n° 63, 

bairro Fundação; a repintura da sinalização de solo na valeta da rua Biguá em 

frente ao nº 21, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na avenida Presidente 

Kennedy em frente ao nº 2557, bairro Santa Maria; e a troca de lâmpada apagada 

na rua Nove de Julho em frente ao n° 175, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6885/18 e 6886/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda de copa da árvore na rua Carmem Miranda esquina com 

a avenida Presidente Kennedy, no bairro Boa Vista; e ,a poda da copa da árvore 

na rua Votorantim, em frente ao nº 379, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6887/18. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o conserto no escoamento de água localizado na alameda São 

Caetano, 2575. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6891/18 a 6893/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da árvore 

localizada rua Rafael Correa Sampaio, ao lado do nº 136, bairro Santo Antônio; a 

manutenção da iluminação pública na região da rua antônio garbeloto, 276, bairro 

barcelona; e criação de rampas de acesso para deficientes nos locais de faixas de 

pedestres ao longo da avenida Presidente Kennedy. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6901/18 a 6943/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da copa da árvore na rua 28 de Julho, n° 224, bairro Fundação; 

a poda da copa da árvore na rua Ângelo Ferro, nº 229, bairro Mauá; a poda da 

copa da árvore na rua Octávio Hildebrando esquina com a rua Nelly Pellegrino, 

bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, na rua 

Nazareth em toda sua extensão, no bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na 

rua Giácomo Dalcin, nº 282, bairro Mauá; a poda de copa da árvore na rua José 

Santi esquina com a rua Engenheiro Rebouças, no bairro Cerâmica; a poda da 

copa da árvore na rua Rio Grande do Sul, em frente ao número 734, no bairro 

Santo Antônio; a instalação de lixeira na rua Pará, altura do n° 34, no Centro; a 

instalação de lixeiras na avenida Prosperidade, por toda sua extensão, no bairro 
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Prosperidade; realizar a poda de raiz da árvore na rua Pelegrino Bernardo, em 

frente ao n° 584, bairro Olímpico; a revitalização da calçada na rua Pelegrino 

Bernardo, oposto ao n° 646, bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua 

Pelegrino Bernardo, em frente ao n° 584, bairro Olímpico; o recapeamento 

asfáltico na alameda Conde de Porto Alegre, altura do n° 939, bairro Santa Maria; 

a repintura da faixa de pedestres na rua Marlene esquina com a rua Nelly 

Pellegrino, bairro Nova Gerty; a repintura da sinalização de trânsito horizontal 

“pare” na rua Marlene esquina com rua Schon, bairro Nova Gerty; a repintura da 

sinalização de trânsito horizontal “reduza”  na rua Nelly Pellegrino, nº 130, bairro 

Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Marlene esquina com rua Busch, 

bairro Nova Gerty; a remoção de entulho na travessa Ana Maria alves escudeiro, 

no bairro Olímpico; a poda da copa da árvore na rua Santos Parra, nº 63, bairro 

Mauá; a poda da copa da árvore na rua Rio Branco, n° 343, bairro Fundação; 

manutenção da tampa de um bueiro na rua Pedro José Lorenzini, em frente ao n° 

192; o poda da copa da árvore na rua dos Meninos, nº 857, bairro Nova Gerty; a 

poda da copa da árvore na rua dos Meninos, nº 113, bairro Nova Gerty; a 

instalação de um semáforo amarelo piscante na confluência da rua Ângelo Ferro 

com a rua Silvia, no bairro Olímpico; ostensivas na rua Madeira em toda sua 

extensão, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Nelly Pellegrino, 

nº 239, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Perrella, n° 351, bairro 

Fundação; o recapeamento asfáltico na rua João Migliani, altura do n° 160, bairro 

Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Humberto Fernandes Fortes, altura do 

n° 301, bairro São José; a poda da copa da árvore na rua dos Meninos, nº 827, 

bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Rio Branco, n° 226, bairro 

Fundação; a poda da copa da árvore na rua Maceió, n° 447; a poda da copa da 

árvore na rua Taipas, em frente ao nº 706, bairro Barcelona; a realizar a poda de 

raiz da árvore na rua Silvia, 755 - bairro Santa Maria; a repintura da faixa de 

“carga e descarga” na rua General Osório, em frente ao n° 155, bairro Santa Paula; 

a poda da copa da árvore na rua Antônio Dafre, em frente ao n° 57, bairro 

Barcelona; a instalação de lixeiras na rua Julieta Soares, em toda sua extensão, 

bairro Olímpico; a poda das copas das árvores na praça José da Cruz Caparroz, 

bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Purus, n° 42, bairro Oswaldo 

Cruz; a poda da copa da árvore na rua Rio Negro, em frente ao n° 102, bairro 

Oswaldo Cruz; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua Rio Negro, n° 172, bairro Oswaldo Cruz; a 

repintura da sinalização de trânsito horizontal “pare”, na rua Paschoale Cavana, 

n° 10, bairro Oswaldo Cruz; e a poda da copa da árvore na rua Bom Pastor, n° 

701, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6947/18 a 

6950/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da escola estadual Professora Joana Motta na rua Espírito 

Santo, n° 1330, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da escola estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sodré na rua 

Conselheiro Lafayette, n° 619, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da Escola Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho na 

avenida Dr. Augusto de Toledo, n° 195, bairro Santa Paula; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e 

saída de alunos, nas imediações da escola estadual Professor Alfredo Burkart na 

rua Boa Vista, n° 200, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6952/18 a 6955/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Pedro José Lorenzini na rua 

Marechal Deodoro, n° 445, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da EMEI Orlando Moretto na rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, n° 120, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMEI Octávio Tegão na rua Capivari, n° 627, bairro Mauá; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Marilene de 

Oliveira Larocca na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, n° 231, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6958/18 a 6960/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da EMEI Jacob João Lorenzini na rua ulysses tornincasa, 

n° 160, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMEI José Corona na rua Mogi Guassu, n° 80, bairro Olímpico; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Luiz José Giorgetti na rua 

Ivaí, n° 65, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6962/18 a 

6973/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

na rua Tocantins, oposto ao n° 66, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore 

na rua Floriano Peixoto, em frente ao nº 353, bairro Santa Paula; a poda da copa 
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da árvore na rua Floriano Peixoto, em frente ao nº 249, bairro Santa Paula; a poda 

da copa da árvore na rua Ângelo Ferro, nº 290, bairro Mauá; a poda da copa da 

árvore na rua Capivari, nº 471, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, na rua Piratininga em toda sua extensão, no bairro Barcelona; 

a poda da copa da árvore na rua dos Meninos, nº 739, bairro Nova Gerty; ,a poda 

da árvore na rua dos Meninos, nº 765, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, na rua Ouro em toda sua extensão, no bairro 

Prosperidade; a poda da copa da árvore na rua Ivaí, em frente ao nº 180, bairro 

Santa Maria; a repintura da sinalização de solo “pare” na rua Tocantins esquina 

com a rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty; e, a poda da copa da árvore na rua 

Ivaí, em frente ao nº 140, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 6975/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na esquina da rua Rafael Correa 

Sampaio com a rua General Osório, na faixa de pedestres, bairro santa paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6985/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na confluência da avenida Guido Aliberti com a rua estilac leal, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6989/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na confluência da avenida Guido 

Aliberti com a avenida Lions Club, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6997/18 a 7027/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI 

Claudio Musumeci na rua Walter Figueira, n° 44, bairro Cerâmica; a poda da copa 

da árvore na rua Território do Acre, n° 30, bairro Olímpico; que a fiscalização de 

obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Giovanni Thomé, n° 254, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI Antonia Capovilla Tortorello na avenida Paraíso, n° 831, 

bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI 

Ângela Massei, n° 360, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI Gastão Vidigal Neto na rua dos Berilos, n° 113, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI 

Fernando Pessoa na rua Flórida, n° 525, bairro Barcelona; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída 
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de alunos, nas imediações da EMI Candinha Massei Fedato na rua Tupi, n° 300, 

bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na avenida Goiás, n° 2325, bairro 

Barcelona; que a fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a 

realizar o conserto da calçada na rua São Carlos, n° 50, bairro Santa Paula; que a 

fiscalização de obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da 

calçada na rua Tiradentes, n° 159, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da EMEI Irineu da Silva na estrada das Lágrimas, n° 320, 

bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMEI José Ferrari na rua Paraíba, n° 646, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da escola estadual padre alexandre grigolli na rua Nelly 

Pellegrino, n° 954, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMEI Rosa Perrella na rua Lourdes, n° 460, bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Romeu Fiorelli na 

rua dos Berilos, n° 113, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da escola municipal Professor Vicente Bastos na rua 

Humberto de Campos, n° 550, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da escola estadual Laura Lopes na rua Coral, n° 155, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

escola estadual Professora Yolanda Ascêncio na avenida Tijucussú, n° 800, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

escola estadual Maria Trujilo Torloni na estrada das Lágrimas, n° 579, bairro São 

José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da escola estadual Maria 

Conceição Moura Branco na rua Tapajós, n° 1085, bairro Olímpico; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI João Barile na rua Doutor 

Durval Vilalva, n° 125, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMEI Professora Inês dos Ramos na rua Vieira de Carvalho, n° 

525, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 
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EMEI Antônio de Oliveira na rua Arlindo Marchetti, n° 508, bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Abelardo Galdino 

Pinto na rua Coronel Camisão, n° 320, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída 

de alunos, nas imediações da EMEI 1° de maio na rua Rafael Correa Sampaio, n° 

584, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI Thereza Coan Fiorotti na rua ulysses tornincasa,n° 160, bairro 

são jose; o recapeamento asfáltico na esquina da rua São Paulo com a rua 

Amazonas, bairro Santo Antônio; a poda da copa da árvore na avenida Goiás, n° 

1586, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua Rafael Sampaio Vidal, 

n° 80, bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI 

Alice Pina Bernardes na rua Herculano de Freitas, n° 265, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 7039/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na confluência da rua Boa Vista com a rua Pan, bairro Boa Vista. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7047/18 a 7054/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de lixeira na rua Votorantim, altura do 

n° 360, no bairro Barcelona; a instalação de lixeira na rua Frieda, em frente ao n° 

162, no bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Ivaí em frente ao nº 

126, bairro Santa Maria; a remoção de entulho na rua Nelly Pellegrino, nº 611, 

bairro Nova Gerty; a instalação de lixeira na rua Ribeirão Preto, na altura do n° 

834, no bairro Olímpico; a implementação de lâmpadas “led” para a iluminação 

da praça Cezário Migliani, bairro Boa Vista; a instalação de um par de semáforos 

para pedestres na avenida Presidente Kennedy sentido bairro/centro, altura do n° 

2821, bairro Boa Vista; e a instalação de lixeira na rua dos Ucranianos, na altura 

do n° 30, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7056/18 a 

7065/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeira na 

rua Território do Acre, na altura do n° 34, no bairro Olímpico; a instalação de 

lixeira na rua do Ouro, altura do n° 204, no bairro prosperidade; a poda da copa 

da árvore na rua Boa Vista, em frente ao nº 150, bairro Boa Vista,; repintura da 

faixa amarela contínua e da sinalização de solo “ônibus”, na rua Boa Vista, nº 

150, bairro Boa Vista; a instalação de lixeiras na rua Taipas, altura do nº 1.054, 

bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI 

Marily C. Bonaparte na alameda Conde de Porto Alegre, n° 1540, bairro Santa 
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Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente 

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Matheus 

Constantino na rua Silvia, n° 1743, bairro Oswaldo Cruz; que a fiscalização de 

obras particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçadas na rua 

Amazonas, n° 1294, bairro Santo Antônio; o recapeamento da rampa de acesso 

para cadeirantes localizada no passeio público na esquina da rua Amazonas com 

a rua Rio de Janeiro, bairro Santo Antônio; e que a fiscalização de obras 

particulares notifique o proprietário a realizar o conserto da calçada na rua 

Amazonas, n° 1417, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7067/18 a 

7080/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da EMI Maria Simonetti Thomé na rua Tenente Antônio 

João, n° 413, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI panarielo leandrini na rua sebastião gomes lima, n° 60, bairro 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI 

Maria D'Agostini na rua Desireè Malateaux, n° 129, bairro Mauá; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI josefina cripe russo na rua 

Pernambuco, n° 100, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI Josefa da Cunha Leite na rua Tomaso Tomé, n° 270, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMEI Helena Musumeci na avenida Paranapanema, n° 670, bairro Mauá; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Francisco 

Falzarano na rua Vanda, n° 73, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da EMEI Fortunato Ricci na rua Oriente, n° 333, bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMEI Emílio Carlos na rua Gonzaga, n° 241, bairro Oswaldo Cruz; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Castorina Faria Lima na rua 

Teffé, n° 460, bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua São Carlos, em 

frente ao nº 165, bairro Santa Paula; a repintura da faixa de pedestre na rua Rio 

Grande do Sul esquina da rua João Pessoa, Centro; a poda de raiz da árvore na rua 
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Alagoas, em frente ao nº 328, Centro; e a reforma da rampa de acesso aos 

cadeirantes na rua Alagoas, em frente ao número 328, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 7103/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na confluência da avenida Presidente Kennedy com a rua Boa 

Vista, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7109/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Marina por toda 

sua extensão, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7123/18 

e 7124/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

na rua Arlindo Marcheti, n° 696, bairro Santa Maria; e a poda da copa da árvore 

na rua das Mangueiras, em frente ao n° 454, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7126/18 a 7146/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da copa da árvore na alameda São Caetano, n° 2554, 

bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Arlindo Machetti, n° 463, 

bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na rua Ivaí, em frente ao n° 316, 

bairro Santa Maria; a poda da copa da árvore na avenida Tietê, n° 594, bairro 

Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Floriano Peixoto, n° 49, bairro Santa 

Paula; a poda de raiz da árvore na rua Ivaí, em frente ao nº 620, bairro Santa 

Maria; a poda da copa da árvore na rua Ivaí, em frente ao nº 316, bairro Santa 

Maria; a implementação de uma rampa de acesso para cadeirantes na rua Marlene 

esquina com rua Juruá, bairro Nova Gerty; a instalação de lixeira na rua Marlene, 

oposto ao nº 349, bairro Nova Gerty; a poda da copa da árvore na rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, altura do n° 910, bairro Boa Vista; a poda da copa da árvore na 

alameda São Caetano, n° 139, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na rua 

São Carlos, em frente ao nº 223, bairro Santa Paula; a poda da copa da árvore na 

rua Alagoas, em frente ao nº 328, Centro; a poda da copa da árvore na rua José do 

Patrocínio, em frente ao nº 180, Centro; a repintura da faixa de “carga e descarga” 

na rua Major Carlos Del Prete, em frente ao número 441, Centro; a poda da copa 

da árvore na rua Nazareth, em frente ao nº 1.080, bairro Barcelona; a remoção de 

entulho na rua Antônio Garbelotto esquina com a rua Nazareth, bairro Barcelona; 

a remoção de um fogão abandonado no passeio público da avenida Walter Thomé, 

oposto ao n° 515, bairro Olímpico; a revitalização dos degraus da calçada na rua 

Pirajú esquina com a rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico; a repintura da 

sinalização de trânsito horizontal “pare” na rua Tamandaré esquina com a rua 

Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty; e ,a reforma do passeio público do Estádio 

Distrital José Tortorello, na rua Juruá, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7148/18 a 7152/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações do 

Centro Digital na avenida Goiás, n° 950, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Serafim Carlos, em toda sua extensão, 

no bairro São José; a poda da copa da árvore na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 

em frente ao nº 1042 - bairro boa vista; a poda da copa da árvore na rua Taipas, 

em frente ao nº 1.015, bairro Barcelona; e a poda da copa da árvore na rua Villa 

Lobos em frente ao nº 56, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7154/18 a 7157/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda 

da copa da árvore na rua Villa Lobos em frente ao nº 125, bairro Boa Vista; a poda 

da copa da árvore na rua Casemiro de Abreu, em frente ao n° 256, bairro 

Cerâmica; a poda da copa da árvore na rua Maranhão, em frente ao n° 22, bairro 

Santa Paula; e a poda da copa da árvore na rua Tocantins, oposto ao n° 90, bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7159/18 a 7166/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o reparo na lixeira na rua Nazareth, n° 

347, no bairro Barcelona; a poda da copa da árvore na rua Ivaí, em frente ao nº 

900, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Décio Machado Gaia na rua 

Miguel Glebochi, n° 90, bairro Boa Vista; a remoção de veículos abandonados na 

avenida Lions Club, ao lado do cemitério vertical, bairro Nova Gerty; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Humberto de Campos, por 

toda extensão, no bairro São José; a poda de raiz da árvore na rua Ivaí, em frente 

ao nº 617, bairro Santa Maria; a instalação de lixeira na rua João Rela, em frente 

ao número 143, no bairro Mauá; e a instalação de lixeira na rua dos Mármores, 

altura do n°131, no bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7168/18 a 7196/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a troca da placa 

indicativa de nome na avenida Presidente Kennedy em frente ao nº 2509, bairro 

Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Rosalvito Cobra na rua 

Silvia, n° 670, bairro Olímpico; a troca de lâmpadas apagadas na praça Jardim 

São Caetano; a instalação de lixeira na rua Nazareth, n° 647, no bairro Barcelona; 

a instalação de lixeira na rua Carlos Gomes, em frente ao n° 40, bairro Olímpico; 

a instalação de lixeira na rua Carlos Gomes, em frente ao n° 131, no bairro 

Olímpico; a instalação de lixeira na rua Domingos Ricci, em frente ao n° 52, no 
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bairro Barcelona; a substituição da placa indicadora com os nomes das ruas na rua 

Nelly Pellegrino esquina com rua Tamandaré, bairro Nova Gerty; a realizar a poda 

de raiz na árvore na rua Tamandaré esquina com a rua Nelly Pellegrino, bairro 

Nova Gerty; a reforma do muro do Estádio Distrital José Tortorello na rua Juruá, 

bairro Mauá; a poda das copas das árvores na rua das Preces, em toda sua 

extensão, bairro Mauá; a repintura de faixa amarela contínua na rua Nelly 

Pellegrino, 612, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa de pedestres na rua 

Tocantins esquina com a rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty; a poda da copa 

da árvore na rua dos Meninos esquina com avenida Paranapanema, bairro Nova 

Gerty; a poda da copa da árvore na rua dos Meninos, nº 542, bairro Nova Gerty; 

a instalação de lixeira na rua Lítio, em frente ao n° 33, no bairro Prosperidade; a 

instalação de lixeira na rua dos Mármores, em frente ao n° 70, no bairro 

Prosperidade; a instalação de lixeira na rua da Garça, em frente ao n°41, no bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Luiz Capra na rua Busch, n° 42, 

bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldo Samuel Massei na rua 

Giovani Perucchi, n° 190, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leandro 

Klein na rua Prestes Maia, n° 100, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa amarela 

na rua Saldanha Marinho, em frente ao número 218, bairro Santa Paula; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Anacleto Campanella na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

n° 849, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental 28 de Julho na rua Oriente, n° 501, 

bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental e médio Arquiteto Oscar Niemeyer na 

avenida Paraíso, n° 600, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da escola municipal Professora Alcina Dantas Feijão na rua Capivari, 

n° 500, bairro Mauá; a poda da copa da árvore na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 

n° 43, bairro Santa Maria;  a instalação de lixeira na avenida Tijucussú, n° 510, 

bairro Olímpico; e a poda da copa da árvore na rua Peri esquina com avenida Dr. 

Augusto de Toledo, bairro Santa Paula.  “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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7197/18 a 7202/18. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências 

urgentes no sentido de realizar a manutenção ou a troca da grade do bueiro, 

localizado na rua Baraldi, altura do n.º 949, Centro; providências urgentes no 

sentido de realizar a manutenção ou a troca da tampa do bueiro, localizado na rua 

Baraldi, n.º 965, Centro; providências urgentes para cobrir o fio que está sem 

proteção no canteiro na praça Cardeal Arcoverde, no Centro; a reforma no passeio 

público (calçada) na rua Baraldi, altura do n.º 986, Centro; instalação de 

estacionamento para vagas de motos, em frente ao número 2229, da rua São Paulo, 

no bairro Santa Paula; e a instalação de lixeiras para recolhimento de dejetos de 

animais na rua São Paulo, 2444, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7203/18 e 7204/18. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização de reparos na cobertura da quadra poliesportiva do clube Santa Maria; 

e a reforma da boca de lobo no meio da via, rua Conde de Porto Alegre, na altura 

do nº 827 - bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7205/18 a 

7212/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação da casa de apoio 

à mulher vítima de violência doméstica em São Caetano do Sul; retornar o 

processo de limpeza e varrição das ruas da cidade, no período noturno e nos finais 

de semana, proceder a instalação de lixeiras em ruas dos bairros; a implantação 

da “Delegacia da Defesa da Mulher” no município de São Caetano do Sul; poda 

na árvore localizada na rua Gurupi, em frente ao número 34 – bairro Nova Gerty; 

manutenção geral da iluminação no Centro Esportivo e Recreativo Águias de 

Nova Gerty, localizado na rua Juruá, nº 50 - bairro – Nova Gerty; avaliar a 

possibilidade da construção de uma unidade escolar de ensino fundamental 

período integral no bairro Fundação ou implantar o período integral na EMEF 

Senador Fláquer; a instalação de placa indicativa do Clube Águias de Nova Gerty, 

localizado na rua Juruá, nº 50 - bairro Nova Gerty; e a dedetização dos bueiros 

localizados na rua São Carlos, esquina com a rua Marechal Deodoro – bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7219/18. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de redutor de 

velocidade na rua das Mangueiras, próximo ao cruzamento com a rua Castro 

Alves, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7220/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

possibilidade de disponibilização de parcelamento de tributos, em especial o 

ISSQN da construção civil, utilizando-se de cartões de crédito, com respaldo em 

Lei Municipal n° 5590 de 07 de dezembro de 2017. solicito ainda que sejam 

realizados estudos objetivando, além do recebimento de tributos, o parcelamento 

de multas, inclusive aquelas originárias das autuações de trânsito. “Ao Senhor 



 

 

hae  35 

Prefeito”. Processos nºs. 7237/18 a 7248/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

confluência da avenida Guido Aliberti com a Instituto Mauá de Tecnologia, bairro 

Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na confluência da 

avenida Guido Aliberti com a estrada das Lágrimas, bairro Mauá; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na confluência da avenida do Estado 

com a rua Eldorado, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na confluência da avenida do Estado com a rua do Ouro, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

confluência da avenida do Estado com a rua Aquidaban, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na confluência da avenida 

do Estado com a rua Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na confluência da avenida Guido 

Aliberti com a rua São Paulo, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na confluência da avenida Guido Aliberti com a rua 

Baraldi, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

confluência da avenida do Estado com a rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na confluência da avenida 

Guido Aliberti com a rua Conselheiro Antônio Prado, Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na confluência da rua Alegre com a 

rua Bandeirantes, bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na confluência da avenida Goiás com a rua Joana Angélica, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7250/18. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

placas de identificação na rua Giácomo Dalcin, esquina com a rua Paranapanema, 

e na esquina com a rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 7254/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nos interiores dos parques de lazer municipais, sendo Espaço 

Verde Chico Mendes, Catarina Scarparo D’Agostini, Bosque do Povo e Santa 

Maria, principalmente aos fins de semana, quando o número de frequentadores 

aumenta em escala considerável, com a finalidade de zelar pela preservação das 

áreas verdes e fauna da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6107/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Alfredo Rodrigues 

na avenida Papa João XXIII, n° 601, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6108/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua augusto de toledo, em frente ao 

n° 40, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6109/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações aos novos membros do Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência (COMPED). Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6114/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - 

SCS, visando o conserto do muro localizado na rua Nazaret, 1339, bairro 

Barcelona a pedido da moradora vizinha. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6115/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

militares de Valença, no Rio de Janeiro, que salvaram a vida de uma Senhora de 

83 anos feita refém por um bandido. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6132/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na rua Ângelo Ferro, em frente ao n° 147, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6133/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Ângelo Ferro, 30, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6139/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, solicitando a realização de reparos na fiação na rua Silvia, 

2035, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6140/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação 

na esquina da rua Silvia com a rua Geovani Peruchi, bairro Oswaldo Cruz. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6142/18. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à Equipe de Taekwondo de São Caetano do Sul, representada 

pelas atletas Raiany Fidelis e Milena Titoneli, pelas conquistas de medalhas de 

Ouro no 24° Campeonato Mundial Militar de Taekwondo. Colocado em 



 

 

hae  37 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6161/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Flórida, 141, bairro Barcelona. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6162/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Flórida, 234, 

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

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

6163/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na 

rua Flórida, 267, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6164/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando a realização de reparos na 

fiação na rua Flórida, 479, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6165/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visado a realização de 

reparos na fiação na rua Maceió, 670, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6166/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Bom Pastor, 252, bairro Oswaldo Cruz. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6167/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Giovani 

Perucchi, 50, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6168/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa aes eletropualo - scs -, solicitando a realização de 

reparos na fiação na rua Manoel Fernandes Lopes, 27, bairro Mauá. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6169/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Tiradentes, 685, bairro Santa Paula. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6170/18. Olyntho 
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Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Paraguassu, 

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

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

6173/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

AES Eletropaulo - SEDE, visando a limpeza do terreno localizado na rua Paraíba 

nº 99, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6174/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Alegre, 

839, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6195/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - scs-, visando a realização de reparos na fiação na 

rua João Pessoa, em frente ao portão 8 da General Motors do Brasil, Centro. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6196/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício á empresa Aes 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na avenida Presidente 

Kennedy, nº 1977, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6197/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a 

realização de reparos na fiação na rua Alegre, n° 747, bairro Barcelona. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6198/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Alegre, n° 387, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6199/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na avenida 

Presidente Kennedy, n° 2013, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6200/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Alegre, n° 942, bairro Barcelona. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6201/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 
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Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Alegre, n° 

928, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6202/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na 

rua Alegre, n° 755, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6253/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na 

rua Engenheiro Rebouças, em frente ao nº 520 - bairro Cerâmica. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6265/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Casemiro de Abreu, em frente ao 

n° 340, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6266/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na 

rua Antônio da Fonseca Martins, em frente ao nº 216 - bairro Cerâmica. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6267/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Martim Francisco, oposto ao n° 

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

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

6268/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua 

Gonçalves Dias, em frente ao nº 329 - bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6269/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Castro Alves, em frente ao nº 458 - 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6270/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Martim 

Francisco, em frente ao n° 260, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6271/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 
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visando a realização de reparos na fiação na rua Castro Alves, em frente ao nº 200 

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

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

6272/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua 

Marechal Deodoro, em frente ao n° 734, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6273/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Padre Mororo, em frente ao n° 463, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6274/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Tupi, em frente 

ao nº 236 - bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6275/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na avenida Senador Roberto Simonsen, em frente ao nº 1268 - bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6276/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na esquina da 

rua João Morseli com a rua Senador Roberto Simonsen. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6295/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Castro Alves, em frente ao nº 296 - 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6296/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Olavo 

Bilac, em frente ao nº 187 - bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6297/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o 

realinhamento da fiação na rua São Paulo, em frente ao nº 345 - bairro Cerâmica. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6298/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 
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Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na esquina da rua São Paulo 

com a rua Major Carlos Del Prete - bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6299/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Castro Alves, em frente ao nº 665 - 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6308/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua 

Engenheiro Rebouças, em frente ao nº 573 - bairro Cerâmica. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6309/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparos na fiação na rua Perrella, em frente ao n° 294, bairro Fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6310/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Rio Grande do Sul, em frente 

ao nº 242 - bairro cerâmica". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6311/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na rua Clovis Bevilaqua, em frente ao nº 54 - bairro cerâmica". Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6312/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Pedro José Lorenzini, em frente 

ao nº 195 - bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6313/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a Vossa Excelência Atila 

Jacomussi, Prefeito de Mauá, pela acertada decisão de manter a cidade vinculada 

ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, 

Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo.” Processo nº. 6333/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na 

fiação na rua dos Meninos, em frente ao n° 275, bairro Mauá. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6334/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparos na fiação na rua da Garça, oposto ao n° 104, bairro Prosperidade. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6364/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Rio Grande do Sul, 

em frente ao número 23, no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6365/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos 

na fiação na rua Urânio esquina com a rua dos Diamantes, bairro Prosperidade. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6366/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na avenida Senador 

Roberto Simonsen, n° 708, no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6367/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Ângelo Ferro, n° 30, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6368/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Arlindo 

Marchetti, oposto ao n° 627, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6369/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a 

realização de reparos na fiação na rua manoel pedro vilaboin esquina com rua Rio 

de Janeiro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6370/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na rua Amazonas, 1228 - bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6371/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS - 

visando a realização de reparos na fiação na rua Vanda, em frente ao n° 28, bairro 
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Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6405/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Cavour, 

em frente ao n° 160, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6406/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na 

rua Arthur Rubens Del Cid, em frente ao n° 26, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6407/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da Creche Oswaldo Cruz na rua Porto Calvo,n° 77, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6408/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Carijós, em frente ao n° 

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

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

6409/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na 

rua Lisboa, oposto ao nº 224 - bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6410/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparos na fiação na rua Oswaldo Cruz, em frente ao nº 1791 - bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6411/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Carijós esquina com a 

avenida Lemos Monteiro, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6412/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Eda Mantoanelli na rua Ivaí, 

n° 63, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6413/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 
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ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua 

Carmine Perrella, em frente ao n° 187, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6414/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da Creche Lar Samaritano na rua Professora Maria Macedo, n° 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6415/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Felippo 

Roveri Camarão, em frente ao n° 45, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6416/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Teffé, em frente ao n° 593, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6418/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Madeira, 

n° 298, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6460/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na 

rua Maceió com rua Flórida, n° 477, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6461/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Rio Branco, n° 179, bairro Fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6462/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Paraguassu, n° 214, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6463/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Solimões, n° 

217, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6464/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 
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ofício à ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, 

visando solicitar aos estabelecimentos que comercializam roupas, vestuários e 

similares a instalação de vestuários e ou provadores adaptados as necessidades 

das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6471/18. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

auxílio de motocicletas no entorno do Park Shopping São Caetano e Espaço 

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

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

6472/18. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, visando rondas ostensivas 

no entorno do Park Shopping São Caetano e Espaço Cerâmica Residencial. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6473/18. César Rogério 

Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à ROTA - 1º Batalhão de 

Policiamento de Choque "Tobias Aguiar", visando rondas ostensivas no entorno 

do Park Shopping São Caetano e Espaço Cerâmica Residencial. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6474/18. César Rogério Oliva. 

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

ostensivas no entorno do Park Shopping São Caetano e Espaço Cerâmica 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6475/18. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especialmente no período noturno, na 

rua São Jorge próximo ao número nº 605 e nas imediações. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6478/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparos na fiação na avenida Prosperidade, em frente ao n° 567, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6479/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na avenida Prosperidade, em 

frente ao portão 11 da General Motors, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6480/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas em toda extensão da rua Madeira, bairro Santa Maria. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6481/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando de reparos na fiação na rua Oswaldo Cruz, oposto ao 

n° 121. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6482/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na avenida Presidente 

Kennedy, em frente ao nº 3045. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6531/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

imediações da praça da Riqueza, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6545/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparos na fiação na rua dos Diamantes, em frente ao n° 86, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6546/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua São Jorge, em 

frente ao n° 443, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6548/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Sylvio Romero na rua Vital Brasil Filho, n°600, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6549/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Alagoas, 

em frente ao n° 130, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6550/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professor Olyntho Voltarelli Filho na avenida Paraíso, n° 

520, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6551/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 
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à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários 

de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Senador Fláquer na rua Heloísa Pamplona, n° 180, bairro Fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6552/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Gurupi, n° 275, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6553/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na avenida Tietê, em frente ao 

n° 1074, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6554/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos 

na fiação na alameda Conde de Porto Alegre, em frete ao n° 1714, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6555/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Felippo Roveri 

Camarão, em frente ao n° 609, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6600/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Herculano de Freitas, em frente ao n° 

594, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6601/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua 

Serafim Carlos, n° 130, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6602/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Olinto Tortorello na rua José 

Benedetti, n° 550, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6603/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da "FATEC" Faculdade 
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de Tecnologia Antonio Russo de São Caetano do Sul na rua Bell Aliance, n° 225, 

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

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

nº. 6604/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na 

rua João D'Agostini, em frente ao n° 79, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6605/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparos na fiação na rua Pelegrino Bernardo, em frente ao n° 56, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6606/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Ângelo Raphael Pellegrino na estrada das Lágrimas, n° 1656, bairro Mauá. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6607/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e 

saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Bartolomeu Bueno da Silva na rua Maranhão, n° 22, bairro Santo Antônio. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6608/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e 

saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Dom Benedito Paulo Alves de Souza na rua Martim Francisco, n° 177, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6609/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Elvira Paolilo Braido na rua Lisboa, n° 399, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6610/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações do Centro Digital na avenida Goiás, n° 950, bairro Santa Paula. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6611/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na avenida Dr. Augusto de Toledo, 

n° 489, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6612/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Tibagi, 

em frente ao n° 350, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6613/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na 

fiação na rua Rafael Sampaio Vidal, em frente ao n° 131, bairro Santa Paula. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6614/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Heloísa Pamplona, 

bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6637/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua José do Patrocínio, em 

frente ao nº 263 - Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6638/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Felippo 

Roveri Camarão, em frente ao n° 559, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6639/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Eldorado, em frente ao n° 222, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6640/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Carmine Perrella, em 

frente ao n° 141, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6641/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na rua João Rela, em frente ao n° 13, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6642/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas 

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anacleto Campanella, 

na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, n° 849, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6643/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Amazonas esquina com a 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. 6687/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o 

realinhamento da fiação na rua Gurupi, n° 95, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6688/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Maranhão, n° 1526, no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6689/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Gonçalves 

Dias, em frente ao n° 43, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6690/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a 

realização de reparos na fiação na rua Monsenhor Francisco, n° 134, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6691/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações do Centro Digital do Ensino 

Fundamental na rua Tapajós, n° 300, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6692/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na avenida Senador Roberto Simonsen, n° 

1460, no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6717/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo visando reparos na fiação na rua Benjamin Constant, em frente 
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ao número 92, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6779/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos 

na fiação na rua Capivari, oposto ao n° 500, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6780/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa aes eletropáulo - scs -, 

visando a realização de reparos na fiação na avenida Goiás, em frente ao n° 2326, 

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

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

6781/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na 

rua da Fortuna, em frente ao n° 206, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6782/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Tocantins, em frente ao n° 875, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6783/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua 

Gurupi, n° 139, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6784/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

praça Ivanhoé Espósito na rua luis cláudio capovilla, no bairro São José. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6785/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Rafael Correa Sampaio, 

n° 1066, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6786/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na avenida Goiás, n° 1646, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6787/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparos na fiação na rua João Pessoa, em frente ao n° 198, bairro Centro. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6803/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas por toda extensão da rua Ivaí, 

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

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

6827/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua da 

Eternidade, oposto ao n° 13, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6835/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a 

realização de reparos na fiação na avenida Goiás, n° 1700, bairro Santa Paula. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6836/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na Rafael Correa Sampaio, 

n° 1136, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6837/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Creche Zilda Natel na rua Flórida, n° 975, bairro Barcelona. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6884/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas em toda extensão da rua Taipas, bairro Barcelona. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6888/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Gonzaga, n° 68, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6889/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Paraíso, n° 1106, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6890/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Lemos Monteiro, em 

frente ao n° 290, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 6894/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos 

na fiação na rua Flórida, n° 1005, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6895/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Manoel Augusto Ferreirinha, em 

frente ao n° 599, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6896/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na rua Rio Grande do Sul, n° 164, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6897/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a 

realização de reparos na fiação na rua Rio Grande do Sul, oposto ao n° 23, Centro. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6898/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas em toda extensão da rua Santa 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6899/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Humaitá, 

n° 09, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6900/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na 

rua Rio Branco, n° 47, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6951/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

intensivas em toda extensão da rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6956/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas em toda extensão da rua Vanda, 

bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6957/18. 
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Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas em toda extensão da rua 

Capivari, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6961/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas em toda extensão 

da rua Lourdes, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6974/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

toda extensão da avenida Walter Thomé, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”.  Processo nº. 6976/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da escola estadual Professora Joana Motta na rua Espírito Santo, n° 

1330, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6977/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Rio 

Grande do Sul, n° 142, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6978/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da 

fiação na rua Rio Branco, n° 226, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6979/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na rua Giusepe Braido, em frente ao n° 

73, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6980/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários 

de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI José Ferrari na rua Paraíba, 

n° 646, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6981/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas imediações da EMEI Luiz José Giorgetti na rua Ivaí, n° 65, 

bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

6982/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente 

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI José Corona 

na rua Mogi Guassu, n° 80, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6983/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMEI João Barile na rua Doutor Durval Vilalva, n° 125, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6984/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Irineu da Silva na 

estrada das Lágrimas, n° 320, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6986/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMEI Octávio Tegão na rua Capivari, n° 627, bairro Mauá. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6987/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Professora Inês dos Ramos na 

rua Vieira de Carvalho, n° 525, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6988/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da EMEI Marilene de Oliveira Larocca na rua General Humberto 

de Alencar Castelo Branco, n° 231, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6990/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da EMEI Orlando Moretto na rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, n° 120, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 6991/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Pedro José 

Lorenzini na rua Marechal Deodoro, n° 445, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6992/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMEI Romeu Fiorelli na rua dos Berilos, n° 113, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6993/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas imediações da escola estadual Professor Alfredo Burkart na 

rua Boa Vista, n° 200, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6994/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

Escola Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho na avenida Dr. Augusto de 

Toledo, n° 195, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6995/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Estadual 

Edgar Alves da Cunha na rua Araraquara, n° 63, bairro Fundação. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6996/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da Escola Estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sodré na rua 

Conselheiro Lafayette, n° 619, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 7028/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da EMI Matheus Constantino na rua Silvia, n° 1743, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7029/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 
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do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas imediações da EMI Thereza Coan Fiorotti na rua Ulysses 

Tornicasa,n° 160, bairro são jose. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7030/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMEI 1° de Maio na rua Rafael Correa Sampaio,n° 584, bairro Santo Antônio. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7031/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Abelardo Galdino Pinto na 

rua Coronel Camisão, n° 320, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 7032/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da EMEI Helena Musumeci na avenida Paranapanema, n° 670, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7033/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Antônio de 

Oliveira na rua Arlindo Marchetti, n° 508, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7034/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da EMEI Jacob João Lorenzini na rua Ulysses Tornicasa, n° 160, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7035/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos 

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Estadual Maria 

Conceição Moura Branco na rua Tapajós, n° 1085, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7036/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 
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nas imediações da Escola Estadual Maria Trujilo Torloni na estrada das Lágrimas, 

n° 579, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7037/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente 

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Estadual 

Professora Yolanda Ascêncio na avenida Tijucussú, n° 800, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7038/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Estadual Laura Lopes na rua 

Coral, n° 155, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7040/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMEI Rosa Perrella na rua Lourdes, n° 460, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7041/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da Escola Estadual Padre Alexandre Grigolli na rua Nelly 

Pellegrino, n° 954, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7042/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI Candinha Massei Fedato na rua Tupi, n° 300, bairro Cerâmica. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7043/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Claudio Musumeci na rua 

Walter Figueira, n° 44, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7044/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI Fernando Pessoa na rua Flórida, n° 525, bairro Barcelona. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7045/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos horários de 

entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Alice Pina Bernardes na rua 

Herculano de Freitas, n° 265, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7046/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI Ângela Massei, n° 360, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7055/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas em toda extensão da rua Bertolino da Cunha, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7066/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. que a fiscalização de obras particulares notifique o 

proprietário a realizar a limpeza do terreno na rua Amazonas, n° 1417, Centro. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7081/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e 

saída de alunos, nas imediações da EMEI Castorina Faria Lima na rua Teffé, n° 

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

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

7082/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários 

de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Emílio Carlos na rua 

Gonzaga, n° 241, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7083/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

EMEI Fernando Piva na rua Cavaleiro Ernesto Giuliano, n° 1050, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7084/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas imediações da EMEI Fortunato Ricci na rua Oriente, n° 
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333, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7085/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente 

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMEI Francisco 

Falzarano na rua Vanda, n° 73, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 7086/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI Gastão Vidigal Neto na rua dos Berilos, n° 113, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7087/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada 

e saída de alunos, nas imediações da EMI Josefa da Cunha Leite na rua Tomaso 

Tomé, n° 270, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7088/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI josefina cripe 

russo na rua Pernambuco, n° 100, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7089/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI 

Maria D'Agostini na rua Desirée Malateaux, n° 129, bairro Mauá. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7090/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da EMI panarielo leandrini na rua Sebastião Gomes Lima, n° 60, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7091/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários 

de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Marily C. Bonaparte na 

alameda Conde de Porto Alegre, n° 1540, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7092/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas 

ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, 

nas imediações da EMI Maria Simonetti Thomé na rua Tenente Antônio João, n° 

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

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

7093/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas especificamente 

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da EMI Antonia 

Capovilla Tortorello na avenida Paraíso, n° 831, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7094/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando reparos na fiação na rua Tocantins, em frente ao n° 355, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7095/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Tocantins, em frente ao 

n° 773, bairro Tocantins. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 7096/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professor Rosalvito Cobra na rua Silvia, n° 670, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7097/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na rua Arlindo Marcheti, n° 

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

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

7098/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na fiação na avenida Dr. 

Augusto de Toledo, n° 451, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7099/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos na 

fiação na rua Ribeiro de Barros, em frente ao n° 198, bairro Olímpico. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7100/18. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando reparos na fiação na rua Saldanha da Gama, altura do n° 30, bairro 



 

 

hae  62 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7101/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua São Jorge 

esquina com a rua José de Alencar, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 7102/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando o realinhamento da fiação na rua Nelly Pellegrino, em frente ao n° 863, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7104/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na 

rua Tocantins, oposto ao n° 66, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 7105/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando a realização de reparos na fiação na Gurupi, n° 283, bairro Nova Gerty. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7106/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos na fiação na rua Gurupi, n° 

225, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7107/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas na rua Humberto 

Fernandes Fortes, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7108/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a realização de reparos 

na fiação na rua Antônio Bento, em frente ao n° 24, no bairro Santa Paula. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7110/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Nelly Pellegrino, em 

frente ao n° 785, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7111/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 



 

 

hae  63 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Décio Machado Gaia na rua 

Miguel Glebochi, n° 90, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7112/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, visando o 

realinhamento da fiação na rua Niterói, oposto ao n° 423, bairro Santa Paula. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7113/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando o realinhamento da fiação na rua Rio Grande do Sul, 

n° 266, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7114/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo, visando o realinhamento da fiação na rua dos Meninos, 847, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

7115/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários 

de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Padre Luiz Capra na rua Busch, n° 42, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7116/18. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de 

alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oswaldo 

Samuel Massei na rua Giovani Perucchi, n° 190, bairro Oswaldo Cruz. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7117/18. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas e intensivas especificamente nos horários de entrada e 

saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Leandro Klein na rua Prestes Maia, n° 100, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7118/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas 

imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental Laura Lopes na rua 

Coral, n° 155, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7119/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 
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envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente 

nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 28 de Julho na rua Oriente, n° 501, bairro Barcelona. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7120/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e 

saída de alunos, nas imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental e 

médio Arquiteto Oscar Niemeyer na avenida Paraíso, n° 600, bairro Nova Gerty. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7121/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas especificamente nos horários de entrada e 

saída de alunos, nas imediações da escola municipal Professora Alcina Dantas 

Feijão na rua Capivari, n° 500, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7122/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

especificamente nos horários de entrada e saída de alunos, nas imediações da 

escola municipal Professor Vicente Bastos na rua Humberto de Campos, n° 550, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7125/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas em toda extensão da rua 

Padre Mororo, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7147/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

toda extensão da rua Clemente Ferreira, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7153/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas por toda extensão da rua Maranhão, bairro Santa Paula. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7158/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas por toda extensão da rua Ceará, 

bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7167/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 
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do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Oriente esquina 

com a rua Flórida, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7214/18. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

toda a extensão da rua São Paulo - bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 7216/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações às forças 

policiais do município de São Caetano do Sul, pelo empenho e resultados obtidos 

no combate à criminalidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7217/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, Doutor José Auricchio Junior, pela inauguração do 5º Centro 

Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade "Benedicto Djalma Castro". 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado, com votos contrários dos vereadores 

César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira 

e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Processo nº. 7221/18. Olyntho Sequalini 

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

visando rondas ostensivas e intensivas na confluência da rua Alegre com a rua 

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

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

Processo nº. 7222/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

rua Marina por 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. 7223/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas e intensivas na confluência da avenida Goiás com a rua Joana Angélica, 

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

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

7224/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas na confluência da 

rua Boa Vista com a rua Pan, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7225/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

confluência da avenida Guido Aliberti com a avenida Lions Club, bairro Nova 



 

 

hae  66 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7226/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na confluência da avenida Guido 

Aliberti com a rua Estilac Leal, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7227/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento 

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

confluência da avenida Guido Aliberti com a Instituto Mauá de Tecnologia, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7228/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na confluência da avenida Guido 

Aliberti com a estrada das Lágrimas, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 7229/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas na confluência da avenida do Estado com a rua Eldorado, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7230/18. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na confluência da avenida do Estado 

com a rua Ouro, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7231/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

da avenida do Estado com a rua Aquidaban, bairro Fundação. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7232/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

ostensivas na confluência da avenida do Estado com a rua Conde Francisco 

Matarazzo, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7233/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

confluência da avenida Guido Aliberti com a rua São Paulo, bairro Cerâmica. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7234/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas na confluência da avenida Guido 
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Aliberti com a rua Baraldi, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7235/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

confluência da avenida do Estado com a rua Mariano Pamplona, bairro Fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7236/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas na confluência da avenida Guido 

Aliberti com a rua Conselheiro Antônio Prado, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 7249/18. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança 

Pública visando a realização de estudos para a disponibilidade permanente de 

motocicletas da ROCAM (Polícia Militar) para patrulhamento intensivo e 

ostensivo especificamente na divisa de São Caetano do Sul com toda a Avenida 

Almirante Delamare, tendo como base fixa o Distrito Policial mais próximo. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7251/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Loja Maçônica Augusta e Respeitável Loja 

Simbólica Nove de Julho n° 124, filiada a Grande Loja do Estado de São Paulo 

(GLESP), pelos seus 55 anos de fundação, na pessoa do Venerável Mestre 

Ezivaldo Lins de Araújo, Grão-Mestre Adjunto João José Xavier e Sereníssimo 

Grão-Mestre Ronaldo Fernandes. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 7252/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal 

de São Paulo, pelo coerente ato em promover a sua tradicional Festa de Réveillon 

da avenida Paulista, utilizando apenas fogos de artifícios coloridos sem 

estampidos, atendendo a Lei Municipal 16.897/18, sancionada em maio, que 

proíbe o uso e a fabricação de quaisquer artefatos pirotécnicos com efeito 

exclusivamente sonoro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

voto, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 

5894/18. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Senhor Prefeito municipal, visando informações sobre assuntos discutidos em 

reunião entre o Prefeito de São Caetano do Sul e pais de alunos do ensino médio 

e levando em consideração ainda a nota oficial da Prefeitura, também sobre o 

ensino médio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 
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é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis 

dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” Processo nº. 5895/18. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Educação - SEEDUC, visando informações referentes ao ensino 

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

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da 

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

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com 

votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de Macedo 

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

nº. 5949/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando informações a respeito 

da atual concessionária se respeita o artigo 4° da Lei Municipal nº 4.068, de 07 de 

junho de 2002, no que tange ao livre acesso aos cães-guias, utilizados por 

deficientes visuais, aos meios de transporte público. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6171/18. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB e também à SEOHAB - Secretaria Municipal de Obras e 

Habitação, visando informações para melhor compreensão sobre a atual situação 

dos viadutos e pontes situados em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando 

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

com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Francisco de 

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

Processo nº. 6945/18. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando 

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

Senhora Aparecida Miron. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 7215/18. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor João Carlos 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7218/18. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Sebastiana Rodrigues da 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7253/18. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pela morte das vítimas do ataque na Catedral 
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Metropolitana de Campinas no dia 11 de dezembro de 2018. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da 

palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Em razão dos votos de profundo 

pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim 

é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação 

Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior, 

César Rogério Oliva, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira e Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é 

esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º 

Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 5554/18. 

Prefeitura Municipal. Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada 

pela Comissão de Finanças e Orçamento em seu Parecer nº 313, de 2017/2018, ao 

Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 

exercício de 2019.”.  Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

se.” Item II - Processo nº 0812/18. Jander Cavalcanti de Lira. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Estabelece, no âmbito do Município de São 

Caetano do Sul, a obrigatoriedade dos comerciantes de alimentos que utilizam as 

vias ou os espaços públicos, em eventos esporádicos ou transitórios, de 

disponibilizarem aos consumidores formas de higienização das mãos.”. Parecer 

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

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 2026/18. Eduardo José Vidoski. 

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

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

Conscientização Sobre os Primeiros Mil Dias de Vida’ e dá outras providências”. 

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

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

2º Turno”. “Publique-se.” Item IV - Processo nº 5983/18. Prefeitura Municipal. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a ajuda de custo aos agentes 

de fiscalização lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal 

de Obras e Habitação, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e 

Inovação 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 
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em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item V - Processo nº 5984/18. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para contribuintes em 

situação de vulnerabilidade social e dá outras providências”. Parecer da Comissão 

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

favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander 

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

encerrada. O Sr. Presidente solicita e o Vereador Maurício Fernandes da 

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

palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo 

reassume a presidência da Mesa. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezenove horas e nove minutos, encerrada a presente 

Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada 

pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. .................................................... 
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