
PAUTA DOS RECEBIDOS DE DIVERSOS 

31ª Sessão Ordinária de 24/11/2020 

 

OI 

Resposta ao requerimento protocolo no 005179/2020 de autoria do VEREADOR 

TESOUREIRO ADALTO PESSOA subscrito pelo Vereador ÂNGELO DA SILVA, 

referente à solicitação de melhoria do sinal de serviços prestados em todo o Bairro 

Parque Fernão Dias. Informa que a área de cobertura mínima obrigatória para 

telefonia móvel 2G, 3G e 4G engloba somente os distritos-sedes dos municípios. 

Ademais, o município é considerado atendido quando a área de cobertura contiver, 

pelo menos, 80% (oitenta por cento) da área urbana de seu distrito-sede. Portanto, 

podem existir no máximo 20% (vinte por cento) de áreas sem cobertura no 

município. Dessa forma, o atendimento com telefonia móvel nas localidades e 

distritos não sede de municípios (vilas, estradas, zona rural, etc) e nos 20% da área 

urbana do distrito-sede (onde não é obrigatória a cobertura), dependerá do plano de 

negócio das prestadoras de Serviço Móvel Pessoal que atendem a região. O 

município de Santana de Parnaíba já possui cobertura 2G/3G/4G em sua sede 

municipal com área de cobertura superior a 80% e a sua ampliação para o Parque 

Fernão Dias, que está fora do polígono urbano do município, não está contemplada 

nos planos de expansão da empresa para este ano.  

 

SABESP S/A 

Resposta ao requerimento protocolo no 005113/2020 de autoria do VEREADOR 

LUCIANO ALMEIDA subscrito pelo Vereador ÂNGELO DA SILVA, referente à 

solicitação de manutenção asfáltica na Avenida Dr. Álvaro Ribeiro nº 409 no Bairro 

Jardim Deghi. Informa que o serviço solicitado foi executado.  

 

 



SABESP S/A 

Resposta ao requerimento protocolo no 005377/2020 de autoria do VEREADOR 

MARCOS TONHO subscrito pelos Vereadores: PRESIDENTE NILSON 

CADEIRANTE, VICE-PRESIDENTE GINO MARIANO, ÂNGELO DA SILVA, 

ALEMÃO DA BANCA, ENFERMEIRA NELCI, MAGNO MORI, PASTOR EBENEZÉ 

DE PAULA, RONALDO SANTOS e VICENTÃO, referente à solicitação de 

manutenção asfáltica na Rua Lopo Dias altura do nº 88 no Bairro Fazendinha. 

Informa que o serviço solicitado foi executado.  

 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANO - EMTU 

Resposta aos requerimentos protocolos nos 005823 e 5824/2020 de autoria do 

VEREADOR TESOUREIRO ADALTO PESSOA subscritos pelos Vereadores: 

PRESIDENTE NILSON CADEIRANTE, VICE-PRESIDENTE GINO MARIANO, 

ALEMÃO DA BANCA, AMÂNCIO NETO, ÂNGELO DA SILVA, PASTOR EBENEZÉ 

DE PAULA, RONALDO SANTOS e VICENTÃO, referente à criação de uma linha de 

ônibus com saída do Bairro Cururuquara com destino à Lapa, e outra linha de ônibus 

com saída do Bairro Cururuquara com destino a Osasco, respectivamente. Informa 

que, no momento, não existe possibilidade de criação de uma linha com saída do 

Bairro Cururuquara com destino à Lapa. Não houve resposta com relação ao outro 

requerimento. 

 

CETESB 

Resposta ao Requerimento protocolo nº 1557/2019 de autoria da  VEREADORA 1ª 

SECRETÁRIA SABRINA COLELA, referente a solicitação de fiscalização junto a 

empresa Leve Brás localizada na Estrada Ana Procópio de Moraes nº 650, no Bairro 

Cento e Vinte, informa ainda que foram realizadas duas vistorias datadas de 

16/06/2019 e 27/07/2020, sendo que na primeira vistoria a empresa foi multada por 

estar emitindo poluentes atmosféricos nocivos ao bem estar público e já na segunda 

vistoria verificou-se que a empresa encontrava-se operando de forma adequada e 

atendendo às exigências técnicas estabelecidas. 



EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANO - EMTU 

Resposta aos Requerimentos protocolos nºs 6046 e 6047/2020 de autoria do 

VEREADOR ÂNGELO DA SILVA, subscritos pelos Vereadores ALEMÃO DA 

BANCA, ENFERMEIRA NELCI, PASTOR EBENEZÉ DE PAULA, RONALDO 

SANTOS e VICENTÃO, referente a solicitação de criação de uma linha partindo do 

Bairro Jardim Clementino (Fazendinha) para o Largo de Osasco e de uma linha 

partindo do Bairro Chácara Solar II (próximo à UBS e Parque do Jaguari) para o 

Largo de Osasco, informamos que os pleitos em questão não apresentam 

possibilidade de atendimento. 

 

Telefônica 

Resposta ao Requerimento protocolo nº 5827/2020 de autoria do VEREADOR 

TESOUREIRO ADALTO PESSOA subscrito pelos Vereadores: PRESIDENTE 

NILSON CADEIRANTE, VICE-PRESIDENTE GINO MARIANO, ALEMÃO DA 

BANCA, AMÂNCIO NETO, ÂNGELO DA SILVA, PASTOR EBENEZÉ DE PAULA, 

RONALDO SANTOS e VICENTÃO, referente a solicitação de melhoria de sinal de 

serviços prestados no Bairro Cururuquara, informa que o referido bairro não possui 

cobertura recebendo apenas sinal residual em parte do mesmo, informa ainda que 

no momento não há obras previstas para ativação de novo site para o bairro 

Cururuquara, entretanto incluirá o referido bairro em estudo para planejamento 

futuro. Por fim esclarece que o serviço móvel celular depende de fatores como 

características do relevo da região, tipo de edificações existentes, que podem 

interferir na qualidade do serviço e dependendo da extensão da região, alguns 

pontos podem receber apenas sinal residual, podendo acarretar deficiência de 

cobertura de sinal em determinados locais. 

 

 

 

 



PAUTA DAS INDICAÇÕES 

31ª Sessão Ordinária de 24/11/2020 

 

INDICAÇÃO nº 3882 - VEREADOR PRESIDENTE NILSON CADEIRANTE - Solicita 

iluminação pública na viela localizada na Rua Do Salmão em frente ao nº 30, no 

Bairro Cidade São Pedro. 

INDICAÇÃO nº 3883 - VEREADOR  ÂNGELO DA SILVA - Solicita estudos de 

modo a elevar o valor do vale alimentação para R$ 700,00 (setecentos reais) a todos 

os servidores da Prefeitura deste município. 

INDICAÇÃO nº 3884 - VEREADOR  ÂNGELO DA SILVA - Solicita estudos de 

modo a elevar o valor do vale alimentação para R$ 600,00 (seiscentos reais) a todos 

os servidores da Prefeitura deste município. 

INDICAÇÃO nº 3885 - VEREADOR TESOUREIRO ADALTO PESSOA - Solicita um 

corrimão na subida da Av. Fortunato Camargo próximo ao nº 487 com acesso a  Rua 

Do Gavião, no Bairro Cidade São Pedro – Gleba A. 

INDICAÇÃO nº 3886 - VEREADORA  ENFERMEIRA NELCI - Solicita a limpeza do 

córrego que cruza a "Viela da Anunciação", entre as Ruas Clementino e Gama, no 

Bairro Jardim Clementino.  

INDICAÇÃO nº 3887 - VEREADOR VICE-PRESIDENTE GINO MARIANO - Solicita 

a implantação de uma área de "carga e descarga" na frente da Caixa Econômica 

Federal, localizada na Av. Tenente Marques nº 4704, no Bairro Fazendinha. 

INDICAÇÃO nº 3888 - VEREADORA 1ª SECRETÁRIA SABRINA COLELA - 

Solicita a manutenção asfáltica na Via Parque, sentido Barueri metros antes do 

radar, no Bairro Alphaville. 

INDICAÇÃO nº 3889 - VEREADOR VICE-PRESIDENTE GINO MARIANO - Solicita 

implantação de um Teleférico, saindo do Cruzeiro, passando pela praça central e 

finalizando atrás de Igreja Matriz.  



INDICAÇÃO nº 3890 - VEREADORA  ENFERMEIRA NELCI - Solicita a canalização 

do córrego que cruza a "Viela da Anunciação", entre as Ruas Clementino e Gama, 

no Bairro Jardim Clementino. 

INDICAÇÃO nº 3891 - VEREADOR  ÂNGELO DA SILVA - Solicita a implantação de 

um semáforo na Rua Gabriel Jorge Salomão, defronte ao Colégio Municipal Imídio 

Guiseppe Nerci, no Bairro Chácara do Solar I (Fazendinha). 

INDICAÇÃO nº 3892 - VEREADOR  ÂNGELO DA SILVA - Solicita a limpeza e 

retirada de entulho na Rua Tatuí, de fronte ao n° 31, no Bairro Jardim Alagoas. 

INDICAÇÃO nº 3893 - VEREADOR TESOUREIRO ADALTO PESSOA - Solicita a 

implantação de faixa de pedestre em frente a Lotérica situada na Av. Fortunato 

Camargo nº 469, no Bairro Cidade São Pedro – Gleba A. 

INDICAÇÃO nº 3894 - VEREADOR  ÂNGELO DA SILVA - Solicita a substituição 

dos paralelepípedos por concretagem ou asfalto na UBS Limério Cardoso Borchat, 

localizado na Rua Espacial, nº 95 , no Bairro Chácara do Solar III (Cento e Vinte). 

 

 

PAUTA DOS REQUERIMENTOS 
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REQUERIMENTO nº 759 - VEREADOR  ÂNGELO DA SILVA - Solicita da empresa 

ENEL que não faça o corte de energia das famílias de baixa renda no período da 

pandemia do corona vírus. 

REQUERIMENTO nº 760 - VEREADORA 1ª SECRETÁRIA SABRINA COLELA - 

Solicita a Empresa SABESP S/A que providencie em caráter emergencial a 

normalização do serviço de abastecimento de água no Residencial Gênesis II, no 

Bairro Alphaville. 

REQUERIMENTO nº 761 - VEREADORA 1ª SECRETÁRIA SABRINA COLELA - 

Solicita a empresa ENEL , a manutenção preventiva e corretiva nas caixas de 



passagem subterrânea da rede de fornecimento de energia elétrica, na Associação 

Alphaville Burle Marx, no Bairro Alphaville. 

REQUERIMENTO nº 762 - VEREADORA  ENFERMEIRA NELCI - Solicita a 

empresa VIAÇÃO OSASCO , que informe a está Casa de Leis os motivos que 

levaram a suspensão do horário das 06:20 da Linha 801 (Refúgio dos 

Bandeirantes/Jd. Isaura), saindo da Rua Constantinopla, no Bairro Jardim Isaura , 

assim como solicitar da mesma que venha a disponibilizar transporte coletivo no 

citado horário, a fim de evitar prejuízos aos usuários do transporte publico. 

 

 

PAUTA DA MOÇÃO  

31ª Sessão Ordinária de 24/11/2020 

 

MOÇÃO nº 45 - VEREADOR VICE-PRESIDENTE GINO MARIANO - Aplausos a 

Miss Parnaibana Emily Leite Celço pelo empenho em representar nosso Município. 

 

 


