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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

4 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e quarenta e nove 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 7ª Sessão 

Ordinária e da 5ª Sessão Extraordinária 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. 

3891/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.120, de 24/03/17. “Ciente”. Processo 

nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.119, de 24/03/17. “Ciente”. Processo 

nº. 1624/17. Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que “Acrescenta § 

3º ao art. 10 da Lei nº 3.685, de 15/05/1998, alterada pela Lei nº 4.981, de 

23/03/2011, e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1625/17. Anacleto Campanella 

Junior. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, a ‘Carreata e Passeio Ciclístico em 

homenagem a São Bento’, e dá outras providências.” “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1762/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui a 

obrigatoriedade da padronização ecológica nos terrenos baldios e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1799/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Acrescenta incisos I, II e III ao artigo 15 da Lei nº 3.649, 

de 19 de março de 1998, que estabelece normas de segurança para 

armazenamento, comercialização, manuseio e transporte de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) e de outros derivados da mesma natureza, bem como a 

fiscalização e apuração de infrações e penalidades.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1800/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Acrescenta o § 5º ao 
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artigo 48 da Lei nº 4.207, de 3 de março de 2004, que instituiu o estatuto 

municipal da pessoa deficiente e do portador de necessidades especiais, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1801/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da divulgação do novo símbolo 

que representa a pessoa idosa, em placas utilizadas em espaços públicos e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1402/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a rua Gilberto Freire, Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1526/17 a 1528/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a limpeza e a revitalização da praça localizada ao lado da EPSGD 

Dona Idalina Costa Sodré, bairro Barcelona; poda das árvores localizadas na 

ilha cercada pela rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, mais precisamente em 

frente ao Condomínio Jacarandá, do Conjunto Habitacional dos Radialistas, 

bairro São José; e instalar semáforo de 4 fases no cruzamento da rua Boa 

Vista, com Prestes Maia e João Molinari, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1530/17 a 1535/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: ampliar o número de agentes do PSF, (Programa Saúde da 

Família) a fim de realizar as visitas domiciliares com maior frequência e cobrir 

com essa atenção especializada todas as áreas do município; a criação de um 

PS para atuar em sintonia com o Hospital Municipal de Emergências Albert 

Sabin; realizar manutenção imediata no sistema de aquecimento e 

encanamentos das piscinas, além da revitalização geral do Conjunto Olímpico 

Aquático Leonardo Sperate, Centro Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida, 

localizado na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; que sejam 

aceleradas as avaliações referentes a concessão do Auxílio Educacional 

Complementar, (AEC) aos alunos dos cursos das diversas faculdades 

localizadas fora do município; a poda de 3 árvores localizadas na rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, esquina com a rua Madeira, nº562, bairro Olímpico; e 

acelerar o reinício das aulas da universidade aberta da 3º idade, (unimais). “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1536/17 e 1537/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de aviso de interdição de rua, 

usando cavaletes com cúpula luminosa, durante o horário de funcionamento 

das feiras livres, e a instalação de placas luminosas fixas perto dos locais das 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

hae  3 

feiras, informando horário e data do evento; e a reparação e o conserto da 

calçada na rua Rio Grande do Sul, 191, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1541/17 e 1542/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: com urgência a desratização na rua São 

Sebastião, bairro Mauá; e com urgência, desratização em toda extensão da rua 

Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1543/17 a 1546/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro 

Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

e constantes, especialmente nas ruas: Silvia, Maria e Aparecida, bairro Nova 

Gerty; e a poda de árvore localizada na rua Espírito Santo, 590, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1547/17. Jander Cavalcanti de 

Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja efetuado o 

pagamento da contribuição social prevista nos termos da Lei Municipal nº 

5478, de 24 de novembro de 2016, para a entidade Associação Irmãs da 

Providência - Casa Padre Luis Scrosoppi. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1548/17 e 1549/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

com urgência o recapeamento asfalto do leito carroçável na rua Giácomo 

Dalcin, 393, bairro Nova Gerty; e a realização do 1º Festival Municipal de 

Crossfit denominado Crossfest, no dia 28 de maio de 2017 (domingo), das 9 

às 16 horas, no parque Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1560/17 a 1583/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Tapajós, 

bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Oriente, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Maceió, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Joana Angélica, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Antônio Galo, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Alegre, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 
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Flórida, bairro Barcelona; a intensificação dos serviços de limpeza e varrição, 

no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da avenida Goiás, bairro Barcelona; a intensificação 

dos serviços de limpeza e varrição, no bairro Cerâmica; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição, no bairro Santo Antônio; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição, no bairro Santa Paula; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição, no bairro São José; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição, no bairro Olímpico; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição, no bairro Fundação; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição, no bairro Santa Maria; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição, no bairro Barcelona; a intensificação dos 

serviços de limpeza e varrição, no bairro Centro; a intensificação dos serviços 

de limpeza e varrição, no bairro Prosperidade; a intensificação dos serviços 

de limpeza e varrição, no bairro Boa Vista; a intensificação dos serviços de 

limpeza e varrição, no bairro Nova Gerty; a intensificação dos serviços de 

limpeza e varrição, no bairro Mauá; e a intensificação dos serviços de limpeza 

e varrição, no bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1600/17 a 1614/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Maria 

Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Ministro Morvan Dias 

de Figueiredo, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Nestor Moreira, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua das Mangueiras, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Curupaiti, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Clóvis Bevilácqua, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Casemiro de Abreu, 

bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Helena Mussumecci, bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Gonçalves 

Dias, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Engenheiro Rebouças, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua dos Expedicionários, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Espírito Santo, bairro 
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Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua São Paulo, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Pedro Corniate, bairro 

Cerâmica; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Padre Marcondes, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1616/17 a 1620/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: melhorias no ponto de ônibus, com a colocação de cobertura e 

banco, situado na rua Capivari, nas proximidades do nº 643, bairro Mauá; 

campanhas de prevenção e combate ao bullying em todas as escolas públicas; 

melhorias no terreno de propriedade do município, localizado na esquina da 

estrada das Lágrimas com a rua da Eternidade, que se encontra sem uso; 

providenciar uma valeta ou uma canaleta, para melhor escoamento da água no 

cruzamento da rua Capivari com a rua José Salustiano Santana, no bairro 

Mauá; e que providencie o funcionamento de farmácias, aos finais de semana 

e durante a noite, nas dependências do Pronto Socorro e do Hospital Infantil 

Márcia Braido. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1621/17 a 1623/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos que avaliem 

a possibilidade para que as farmácias das UBS (Unidade Básica de Saúde) que 

mantêm o 3° (terceiro) turno, permaneçam abertas durante todo período de 

atendimento ao munícipe; aumentar a oferta de vagas de estacionamento para 

idosos; e estudos para implantação de uma linha telefônica especializada de 

plantão para recepção de denúncias sobre venda e consumo de bebidas 

alcoólicas por menores de idade em bares e estabelecimentos comerciais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1626/17 a 1629/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: colocar identificação 

de ponto de ônibus e abrigo (de sol e chuva) na parada que fica na alameda 

Conde de Porto Alegre, esquina com a rua Ivaí, bairro Santa Maria; 

recapeamento asfáltico da rua Engenheiro Cajado de Lemos, 72, bairro 

Cerâmica; realizar revitalização, principalmente, melhorias na iluminação 

publica, como também a instalação de aparelhos de ginástica (ginástica ao ar 

livre), na praça situada na rua Conselheiro Lafayette, 619, EE Idalina Macedo 

Costa Sodré, bairro Santa Paula; e estudos para criar o projeto Click Árvore. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1639/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Doutor Durval Vilalva, 
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bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1653/17 a 1674/17. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Graça Aranha, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Herculano de Freitas, 

bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da travessa João Juarez, bairro Cerâmica; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da travessa Souza Votto, 

bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Rio Branco, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Conde Francisco 

Matarazzo, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da Avenida do Estado, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua 28 de Julho, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Bueno de Andrade, bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Ceará, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Collygni, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Fausto Luís Pina, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Perrella, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Paolo Martorelli, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Municipal, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Mariano Pamplona, 

bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua marconi, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Major Aderbal de 

Oliveira, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Luís D'Agostini, bairro Fundação; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Humaitá, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1686/17 a 1694/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a rua Bras Cubas, Jardim 

São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

a rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Tupi, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda a estrada das Lágrimas, Jardim São Caetano; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

rua Bartolomeu Bueno da Silva, Jardim São Caetano; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Líbero 

Badaró, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da avenida Jardim Zoológico, Jardim São 

Caetano; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Regente de Araújo Lima, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1697/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir no município o 

"Programa IPTU Verde". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1698/17 e 

1700/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a proibição 

de colocação de películas (insulfilm) nos vidros dos veículos oficiais à serviço 

da Administração Municipal, com exceção nos veículos de representação do 

Exmo. Prefeito municipal, Presidente e Vereadores da Câmara Municipal; e 

implantação de serviço telefônico 24 horas, para denuncias de infrações à Lei 

do silêncio, nos moldes do "Programa Psiu", do município de São Paulo; e 

isenção de pagamento em qualquer vaga do estacionamento rotativo - Zona 

Azul - pelo período de 2 hora aos idosos identificados com a 'carteira de idoso' 

emitida pelo departamento de trânsito. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1701/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a reversão do sentido do fluxo de trânsito da rua Julieta 

Soares, bem como a revisão geral e atualização da sinalização de trânsito na 

referida rua e imediações. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1703/17 a 

1710/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de câmera de segurança na rua Nestor Moreira, 360, EMI Ângela 

massei, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras na rua Maria Teixeira 

Mourão Maresti, bairro Cerâmica; recapeamento do leito carroçável da rua 

Maceió, altura do número 82, travessa particular, bairro Barcelona; limpeza e 
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revitalização da praça José Rosendo dos Santos, rua Xingú altura do número 

22, bairro Santa Maria; o envio de equipe de Vigilância Sanitária, buscando a 

realizar a dedetização do prédio abandonado na alameda João Galego, altura 

do número 619, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nos períodos vespertinos e noturnos na alameda João 

Galego, viela entre os numeros 617 e 619, bairro Santa Maria; a instalação de 

base da guarda municipal na praça Lyba Glebocka, avenida Goiás, 3499, em 

frente à USCS , bairro Barcelona; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a implantação de aplicativo para aparelhos mobile que vise a 

proporcionar acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzidas, com 

deficiências auditivas e visuais no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1723/17 a 1733/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

toda extensão da rua Pasteur, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Justino Paixão, Jardim 

São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Belvedere, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Papa João XXIII, 

Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Graciliano Ramos, Jardim São Caetano; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Martin 

Afonso de Souza, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Euclides da Cunha, Jardim São 

Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Victor Meirelles, Jardim São Caetano; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Bela Vista, 

Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Estácio de Sá, Jardim São Caetano; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a rua Bell Aliance, Jardim 

São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1734/17 a 1736/17. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a retomada do serviço de varrição na 

praça Cezário Migliani, bairro Boa Vista; a retomada do serviço de varrição 

na rua Gustavo Barroso, bairro Boa Vista; e a retomada do serviço de varrição 

na rua Henrica Grigoletto Rizzo (trecho entre a rua Arlindo Marchetti e 

alameda Conde de Porto Alegre). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1737/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando a demarcação de mais vagas de estacionamento rotativo 

exclusivas para idosos em toda a extensão da rua Visconde de Inhaúma, bairro 

São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1738/17 a 1758/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a demarcação de mais vagas de 

estacionamento rotativo exclusivo para idosos em toda a extensão da avenida 

Goiás; a demarcação de mais vagas de estacionamento rotativo exclusivas 

para idosos em toda a extensão da rua Baraldi; a demarcação de mais vagas 

de estacionamento rotativo exclusivas para idosos na rua Espírito Santo, 

trecho entre o numeral 16 e o 574, bairro Santo Antônio; a retomada do serviço 

de varrição na rua Francisco Alves, bairro Boa Vista; a retomada do serviço 

de varrição na alameda Conde de Porto Alegre (trecho entre a rua Marina e a 

rua Arlindo Marchetti); a demarcação de mais vagas de estacionamento 

exclusivas para idosos no meio fio dos trechos em que estacionar é permitido 

na avenida Vital Brasil Filho, altura compreendida entre o numeral 55 e o 317; 

a demarcação de mais vagas de estacionamento rotativo para idosos na rua 

Taipas, trecho entre o numeral 192 e o 645; a demarcação de mais vagas de 

estacionamento rotativo exclusivas para idosos na rua Nossa Senhora de 

Fátima, trecho entre o numeral 21 e o 637; a demarcação de mais vagas de 

estacionamento exclusivas para idosos no meio fio dos trechos em que 

estacionar é permitido na avenida Senador Roberto Simonsen, altura 

compreendida entre o numeral 21 e o 1.108; a demarcação de mais vagas de 

estacionamento rotativo exclusivas para idosos no trecho entre o numerais 12 

e 690, na avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Centro; a demarcação 

de mais vagas de estacionamento rotativo exclusivas para idosos no trecho 

entre o numerais 18 e 1194, na rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo 

Antônio; a demarcação de mais vagas de estacionamento rotativo exclusivas 

para idosos na rua João Pessoa, trecho compreendido entre a rua Conde 

Francisco Matarazzo e a rua Amazonas; a demarcação de mais vagas de 

estacionamento rotativo exclusivas para idosos em toda extensão da rua 

Niterói, bairro Centro; a retomada do serviço de varrição na rua Antônio 

Benedetti Sobrinho, bairro Boa Vista; a retomada do serviço de varrição na 

rua Lamartine Babo, bairro Boa Vista; a demarcação de mais vagas de 

estacionamento rotativo exclusivas para idosos na rua Amazonas, no trecho 

entre o numeral 60 e 1.350, Centro; a retomada do serviço de varrição na rua 

Fernando Ferrari, bairro Boa Vista; a retomada do serviço de varrição na rua 

Villa Lobos, bairro Boa Vista; a demarcação de mais vagas de estacionamento 

rotativo exclusivas para idosos em toda a extensão da rua Piauí, bairro Santo 
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Antônio; que envie equipe de campo com urgência a fim de verificar possível 

foco de dengue junto ao terreno abandonado situado na rua dos 

Expedicionários, s/n, localizado atrás da antiga faculdade da rua Amazonas, 

bairro Cerâmica; e estudos objetivando a análise da viabilidade de substituição 

de uma das quadras à disposição dos idosos da cidade nos CISEs - Centros 

Integrados de Saúde e Educação da Terceira Idade - por mais uma piscina para 

hidroginástica e outras atividades aquáticas. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nº 1777/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão da avenida Presidente Kennedy, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1778/17 a 1781/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico por conta 

dos buracos no leito carroçável da rua São Jorge, bairro Santo Antônio; nova 

pintura nas faixas de pedestres, no cruzamento das vias: rua Monte Alegre e 

Rio Grande do Sul, bairro Santo Antônio; a tapagem do buraco no leito 

carroçável situado na rua Manoel Coelho, 895, bairro Santo Antônio; e a 

instalação redutor de velocidade (lombada) no cruzamento da rua Castro 

Alves com rua das Mangueiras, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1783/17. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico no leito carroçável 

na rua Monte Alegre, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1785/17. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando intimar com urgência o(s) proprietário(s) do terreno 

localizado ao lado do número 186, da rua Maximiliano Lorenzini, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1786/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir a 

patrulha ambiental e proteção e defesa animal junto à Guarda Civil Municipal 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1790/17 e 

1791/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recolhimento de 

veículos em estado de abandono em ruas do município; e a revitalização da 

pintura em vaga de carga e descarga na rua Conselheiro Lafayette, 674, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1794/17 a 1798/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre a vacinação gratuita contra gripe H1N1 

para todas às pessoas que são doadoras de sangue no município de São 
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Caetano do Sul; criar o programa municipal de prevenção da obesidade em 

crianças e adolescentes e dá outras providências; o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a criação de espaço nos terminais rodoviários 

de transporte coletivo de passageiros do município de São Caetano do Sul, 

para afixar painéis ou cartazes contendo informações de vagas de empregos, 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Relações de Trabalho; as adequações das calçadas no nosso município com 

apresentação de projeto e cronograma de execução; e o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre o plantio de jardins em todos os 

giradouros (rotatórias) da cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1804/17 a 1806/17. Ricardo Andrejuk. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na região 

da EE Maria Trujilo Torloni, sobretudo nos horários de entrada e saída dos 

estudantes e funcionários em suas atividades; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na região da ETEC Jorge Street, com mais 

atenção aos horários das atividades de entrada e saída dos estudantes e 

funcionários; e que sejam tomadas providências para a liberação de 

estacionamento na rua Castro Alves no sentido bairro Cerâmica, entre a 

avenida Dr. Augusto de Toledo e rua Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1807/17. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a alteração da Lei de nº 4.992 de 20 de abril de 

2011, para inclusão do inventário arbório a ser realizado no município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1808/17. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar placa de logradouro na rua 

Princesa Isabel, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1809/17 e 1810/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: de lombada 

ou lombo-faixa na altura do nº 1566, da rua Silvia, bairro Oswaldo Cruz; e a 

implantação de "faixas elevadas" para travessia de pedestres, em frente de 

todas as escolas municipais e estaduais no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1813/17 a 1822/17. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalação de lombada na rua João Molinari, 

entre os nºs 42 ao 49, bairro Boa Vista; a execução de limpeza e manutenção 

nos brinquedos localizados na praça Lucindo Cândido, bairro Nova Gerty; a 

revisão semafórica a fim de aumentar o tempo da fase de abertura para 
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passagem de pedestre do semáforo localizado na esquina da avenida Senador 

Roberto Simonsen, com avenida Goiás, sentido Santo André, bairro Centro; 

providência quanto às pessoas que estão dormindo nas ruas de nossa cidade; 

a manutenção geral na EMI Thereza Coan Fiorotti, localizada na rua Ulisses 

Tornincasa, 160, bairro São José; levar ao conhecimento dos munícipes e dos 

alunos da Rede Municipal de Ensino, quem foi o patrono de sua escola e o 

que fez pelo nosso município, formando assim um resgate histórico 

municipal; realizar estudos visando criar centro de hemodinâmica a fim de 

sanar a demora para a realização de diagnósticos, principalmente entre 

cardíacos que dependem deste recurso; a elaboração de estudos visando 

realizar a reforma e revitalização dos próprios públicos localizados no bairro 

Boa Vista; realizar estudos a fim de verificar a possibilidade de reforma geral 

na Enfermaria do Hospital Municipal Infantil Marcia Braido, localizado na 

rua São Paulo, 1840, bairro Santa Paula; e a realização de estudos a fim de 

verificar a possibilidade de criar espaço reservado para entretenimento no 

Hospital Municipal Infantil Marcia Braido, localizado na rua São Paulo, 1840, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”.  Processo nº. 1823/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos 

e tratativas para a implantação do sistema de agendamento eletrônico de 

consultas e exames, por meio da internet ou aplicativo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1538/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

principalmente nas ruas: Silvia, Maria e Aparecida, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1539/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1540/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro 

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

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

1550/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

Antônio Galo, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1551/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

nas imediações da rua Flórida, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1552/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Alegre, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1553/17. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Conselheiro 

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

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

Processo nº. 1554/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

imediações da rua Tapajós, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1555/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Oriente, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1556/17. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando estudos e tratativas junto as autoridades 

de segurança da região, para que seja intensificado o policiamento, em 

especial nas imediações da estação de utinga da CPTM e da divisa entre São 

Caetano do Sul e Santo André, local de circulação de muitos estudantes 

universitários. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1557/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Joana Angélica, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1558/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Maceió, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1559/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 
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rondas ostensivas nas imediações da avenida Goiás, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1584/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua 

Nestor Moreira, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1585/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Padre Marcondes, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1586/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua 

São Paulo, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1587/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

em toda extensão da rua Pedro Corniate, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1588/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua dos 

Expedicionários, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1589/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Engenheiro Rebouças, bairro 

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

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

1590/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Espírito Santo, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1591/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Gonçalves Dias, 

bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1592/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente 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. 1593/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua clóvis bevilácqua, 

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

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

nº. 1594/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Curupaiti, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1595/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua das Mangueiras, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1596/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua 

Ministro Morvan Dias de Figueiredo, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1597/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Josué Fiorotti, 

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

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

nº. 1598/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Helena Mussumecci, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1599/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Maria Teixeira 

Mourão Maresti, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1615/17. Daniel Fernandes Barbosa. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à Prefeitura Municipal de São 

Paulo, Viaduto do Chá, visando as devidas providências no que concerne ao 

descarte irregular de entulhos e lixos que vem ocorrendo na avenida Marginal 

(São João Clímaco) do lado oposto da avenida Guido Aliberti, próximo ao 

cruzamento com a rua estrada das Lágrimas (São Caetano do Sul), conforme 

fotos anexas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1630/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Humaitá, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1631/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Luís D'Agostini, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1632/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua 

Major Aderbal de Oliveira, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1633/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Marconi, bairro 

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

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

1634/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Mariano Pamplona, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1635/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Maximiliano 

Lorenzini, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1636/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

em toda extensão da rua Municipal, bairro fundação. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1637/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Paolo Martorelli, 

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

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

nº. 1638/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Doutor Durval Vilalva, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1640/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Collygni, bairro 

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

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

1641/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em 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. 1642/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Bueno de Andrade, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1643/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua 

28 de Julho, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1644/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da Avenida do Estado, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1645/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da 

avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1646/17. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 
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rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Rio Branco, bairro 

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

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

1647/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da travessa Souza Votto, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1648/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da travessa João Juarez, 

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

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

nº. 1649/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Herculano de Freitas, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1650/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente 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. 1651/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Graça Aranha, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1652/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Fausto Luís Pina, 

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

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

nº. 1675/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Gilberto Freire, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1676/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Bras Cubas, bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 1677/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Tupi, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1678/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1679/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da 

estrada das Lágrimas, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1680/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da avenida Líbero Badaró, 

bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1681/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

em toda extensão da avenida Jardim Zoológico, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1682/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua 

Regente de Araújo Lima, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1683/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Perrella, bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1684/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua 

Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1685/17. Eclerson Pio Mielo. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Tenente Antônio 

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

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

Processo nº. 1695/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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

rondas ostensivas nos arredores da rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1702/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos períodos vespertino e 

noturno, na alameda João Galego, viela entre os numeros 617 e 619, bairro 

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

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

1711/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Pasteur, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1712/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Justino Paixão, 

bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1713/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

em toda extensão da rua Estácio de Sá, bairro Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1714/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da avenida Papa 

João XXIII, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1715/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua martim afonso de souza, bairro Jardim 

São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1716/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 
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Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Graciliano Ramos, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1717/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Euclides da Cunha, 

bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1718/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

em toda extensão da rua Bell Aliance, bairro Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1719/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Pedro 

Américo, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1720/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Belvedere, bairro Jardim São 

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

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

1721/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 

extensão da rua Victor Meirelles, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1722/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da avenida Bela Vista, 

bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1759/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa CPTM - Sede - Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos, visando a imediata implantação de escadas rolantes e/ou 

elevadores nas escadas da estação de trem de São Caetano do Sul, localizada 

na rua Serafim Constantino, 51 (Centro)/rua Perrella, s/nº (Fundação), 

viabilizando a acessibilidade com dignidade e eficiência aos idosos e 

portadores de necessidades especiais. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1764/17. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando 

o aumento de viagens, no horário de pico, da linha 08 Prosperidade/Centro, 

reduzindo-se o intervalo, de uma viagem para outra, para 30 minutos; e a 

ampliação do horário de 22h00 para 23h00 da linha 08 Centro/Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1765/17. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando a instalação de um ponto de ônibus 

próximo ao caps, rua Juruá, 690, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1766/17. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas e a permanência de duas viatura 24 horas na avenida Goiás, 

3400, universidade de São Caetano do Sul, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1767/17. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas e a permanência de uma viatura 24 horas na rua Santo 

Antônio, 50, universidade de São Caetano do Sul - USCS, bairro Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1768/17. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas e a permanência de uma viatura 24 

horas na avenida Goiás, 233, universidade de São Caetano do Sul - USCS Pós 

Graduação, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1769/17. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

nas imediações da rua Marechal Deodoro, 85, praça Di Thiene, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1770/17. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Rio de Janeiro, 

948, em frente ao largo Monteiro Lobato, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1771/17. Edison Roberto Parra. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando melhorias da iluminação no quarteirão da rua Rio Branco, 391, bairro 

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

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

1772/17. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando para que proceda os reparos 

necessários na fiação elétrica que encontra-se localizada na esquina da rua 

Baraldi e rua Major Carlos Del Prete, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1773/17. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, 

visando estudos para melhoria da iluminação pública do quarteirão do 

cemitério Santa Paula, localizada na rua Piauí, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1774/17. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a verificação do transformador e da fiação 

elétrica que esta sendo danificada por galhos de árvores na rua dos Cristais, 

181, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1782/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

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

nas imediações da rua Madeira e rua Silvia, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1784/17. Anacleto Campanella 

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

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Joaquim Nabuco e rua 

Machado de Assis, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1788/17. Anacleto Campanella Junior. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a empresa general motors do Brasil, por ser a primeira 

empresa de nossa cidade a obter a marca de reciclagem de 100% dos resíduos 

industriais a partir de seu processo produtivo, marca essa conhecida como 

Zero Aterro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o autor, 

Vereador Anacleto Campanella Junior. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1789/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 
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solicitando envio de ofício ao ministério da educação, Esplanada dos 

Ministérios, ao Senhor Ministro de Estado da Educação José Mendonça 

Bezerra Filho, visando a instalação de um campus da Universidade Federal do 

ABC na cidade de São Caetano do Sul, com cursos de graduação e pós-

graduação nas áreas de tecnologia e nas áreas de gestão. Colocado em 

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

encaminhar a votação, faz uso da palavra o autor, Vereador Jander Cavalcanti 

de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Presidente solicita e o 2º 

Secretário, Moacir Luiz Gomes Rubira, dá proceguimento à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1792/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Nacional do Consumidor - SENACON, visando que as empresas prestadoras 

de serviços de telefonia, de tv a cabo, de cartão de crédito e similares 

mantenham em suas páginas na internet, link próprio que possibilite ao 

consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato de prestação 

de serviço via internet. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1793/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Ministério das Cidades, visando que envide 

esforços no sentido de baixar resolução, para assegurar a renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos doadores de sangue, para todas 

as categorias de condutores de veículos automotores, profissionais e 

amadores, que atingirem a pontuação limite, excetuando-se as infrações 

gravíssimas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1802/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Secretário de 

Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul, pela realização do 

evento "Cidade 4.0 - Experiências inovadoras para a cidade do amanhã.". 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1811/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao jovem Pedro Correia, pelo empenho e 

dedicação na Olimpíada Paulista de Física que culminou na conquista da 

medalha de prata. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1812/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações pelo constante crescimento e visão 
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empreendedora do Grupo Benetti, e pela aquisição da Indústria Pan (Produtos 

Alimentícios Nacionais), na pessoa do Dr. Marcos tolentino. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1824/17. Ricardo Andrejuk e 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Prefeito jose auricchio junior, 

extendendo também ao secretário de desenvolvimento econômico relações de 

trabalho, dr. Silvio Augusto Minciotti, Srs. Daniel Vaz e Ricardo Almeida da 

Opção Brasil, e por último ao Reitor da USCS, Senhor Marcos Sidnei Bassi 

pela realização do seminário "Cidade 4.0 - Experiências inovadoras para a 

cidade do amanhã", realizado entre os dias 28 a 31 de março de 2017 na USCS 

- campus Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

autor, Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1825/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

na rua da Fortuna, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1826/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

na avenida Prosperidade, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1827/17. Eduardo José Vidoski. 

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

rondas ostensivas na rua Garça, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1828/17. Eduardo José Vidoski. 

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

rondas ostensivas na rua Platina, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1829/17. Eduardo José Vidoski. 

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

rondas ostensivas na rua Eldorado, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1696/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, visando 

informações sobre as atuais condições do solo e a disponibilidade de 
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construção na área denominada "Espaço Matarazzo". Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1763/17. Cesar Rogerio Oliva e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Dr. Armando Miron. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1787/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Otacílio Marçon. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1803/17. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Dr. Armando 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, 

Vereador Eclerson Pio Mielo solicita que seja ofertado um minuto de silêncio 

em memória de: Armando Miron, Otacílio Marçon e Luiz Roberto Bulchi. 

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. Usam da palavra os Nobres Edis: Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Moacir Luiz 

Gomes Rubira e Ricardo Andrejuk. Ninguém mais desejando utilizar a 

palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem 

do Dia. Para fazer comunicado relevante, usam da palavra os Edis: Jander 

Cavalcanti de Lira e Daniel Fernandes Barbosa. O 1º Secretário, Vereador 

Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias da 

Ordem do Dia. Item I - Processo nº 0875/13. Paulo Higino Bottura Ramos. 

1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

desmembramento de imóveis com área comercial e residencial em áreas 

distintas e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

critério do Plenário. Colocado em discussão, o Edil Sidnei Bezerra da Silva 

pede Vista por 3 (três) Sessões. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 

3 (três) Sessões”. Item II - Processo nº 1003/13. Paulo Higino Bottura 

Ramos. 1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a implantação da economia mista para o fornecimento de água e esgoto em 

imóveis de uso residencial e comercial”. Parecer da Comissão de Justiça e 
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Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, o Edil Sidnei 

Bezerra da Silva pede Vista por 3 (três) Sessões. Ninguém desejando fazer 

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

pedido de Vista por 3 (três) Sessões”. Item III - Processo nº 0248/15. Fabio 

Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a isenção de pagamento da tarifa do sistema de estacionamento rotativo 

(Zona Azul) do taxista de São Caetano do Sul, no caso que especifica e dá 

outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, o Edil Sidnei 

Bezerra da Silva pede Vista por 3 (três) Sessões. Ninguém desejando fazer 

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

pedido de Vistas por 3 (três) Sessões”. Item IV - Processo nº 1015/15. 

Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre o estímulo ao fomento de cinemas itinerantes nas regiões carentes do 

Município de São Caetano do Sul”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Item V - Processo nº 1342/15. Fabio Soares de Oliveira. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

do uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos 

de edificações públicas municipais novas ou que recebam ‘Retrofit’ e dá 

outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

contrário. Colocado em discussão, o Presidente comunica ao Plenário que 

será votado o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento; o Edil 

Sidnei Bezerra da Silva pede Vista por 3 (três) sessões; e o Líder de Governo, 

Anacleto Campanella Júnior, pede que seja colocado em votação do parecer 

contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. Ninguém desejando 

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

o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, com votos 

contrários dos Vereadores: Carlos Humberto Seraphim, César Rogério 

Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira, Moacir 

Luiz Gomes Rubira, Sidnei Bezerra da Silva e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se”. Item VI - Processo nº 3096/15. Eclerson Pio 

Mielo. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 
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capacitação de profissionais, com a finalidade de dar cumprimento à Lei nº 

5.299, de 14 de maio de 2015 e dá outras providências”. Parecer da Comissão 

de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Item VII - Processo nº 3114/15. Fabio Constantino Palacio. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 1º da 

Lei nº 3.937, de 9 de novembro de 2000, que proíbe a exposição ao público 

de brinquedos que imitem quaisquer tipos de armas de fogo, no Município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça 

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

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, o Edil Anacleto 

Campanella Júnior pede Vista por 3 (três) Sessões. Ninguém desejando fazer 

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

pedido de Vista por 3 (três) Sessões, com voto contrário do Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira”. Item VIII - Processo nº 3197/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à criação da ‘Comissão Permanente da Criança e do Adolescente 

Desaparecido’ no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 1º Turno”. Item IX - Processo nº 3422/15. Sidnei Bezerra 

da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 

implementação de ações de combate e prevenção à dengue nos 

estabelecimentos de ensino do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item X - Processo nº 1697/16. Jorge 

Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo ao fornecimento de máscara facial hospitalar aos pacientes, visitantes 

e funcionários que circulam nas áreas de internação das Unidades Municipais 

de Saúde de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

1º Turno”. Item XI - Processo nº 0123/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 
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Discussão e Votação Únicas do Parecer nº 008, de 2017/2018, da Comissão 

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

que “Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício 

e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais 

ou em áreas próximas a locais onde se abrigam animais, no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. O Presidente comunica ao Plenário 

que se encontra na Mesa pedido de arquivamento, de autoria do Vereador 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes, autor do Projeto de Lei. Colocado em 

votação, fica “Aprovado o pedido de arquivamento”. Item XII - Processo 

nº 0416/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer nº 013, de 2017/2018, da Comissão de Justiça e Redação, opinando 

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Cria o ‘Brechó da 

Construção Civil’, conforme especifica e dá outras providências”. O 

Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa pedido de 

arquivamento, de autoria do Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, 

autor do Projeto de Lei. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de 

arquivamento”.  Item XIII - Processo nº 0752/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Discussão e Votação Únicas do Parecer nº 016, de 2017/2018, da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do ‘Disque-Pichação’, linha 

telefônica ou serviço ‘Whatsapp’ que receba denúncias de pichadores e locais 

danificados por tal ato na cidade de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. O Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa 

pedido de arquivamento, de autoria do Vereador Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes, autor do Projeto de Lei. Colocado em votação, fica “Aprovado o 

pedido de arquivamento”. 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 Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ............. 
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