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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro 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. A Ata da 

8ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1261/17. Diretoria de 

Orçamento e Finanças. Ofícios do Senhor Diretor de Orçamento e Finanças, 

encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial 

desta Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas Simplificado com o 

Detalhamento das Fichas por Sub-Elemento da Despesa, e a Demonstração 

das Variações Patrimoniais relativos aos meses de fevereiro e março de 2017. 

“À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos: nº 11.121, de 30/03/17; nº 11.122, de 31/03/17. “Ciente”. Processo 

nº. 1984/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

revogação da Lei nº 3.702, de 02 de julho de 1998, que autoriza o município 

de São Caetano do Sul a constituir, através do Consórcio Intermunicipal das 

bacias do alto Tamanduateí e Billings, a Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC, e dá outras providências". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1927/17. 

Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que "Altera o artigo 2º da Lei nº 

4.279, de 04 de março de 2005, que proíbe a entrada de qualquer espécie de 

animal nos estabelecimentos comerciais de acesso ao público que especifica, 

alterada pela Lei nº 4.388, de 03 de maio de 2006.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1928/17. 

Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que "Acrescenta o § 3º ao artigo 

7º da Lei nº 5.301, de 20 de maio de 2015, que regulamenta a concessão de 

bolsas de estudo pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul, e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processos nºs. 1775/17 e 1776/17. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: para que proceda a limpeza e verificação das galerias de 

água pluviais que estão localizadas no final da rua da Fortuna, bairro 

Prosperidade; e Requerimento solicitando envio de ofício à Defesa Civil de 

São Caetano do Sul, visando limpeza das galerias de água localizadas na praça 

Professor Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1830/17 a 1837/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

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

Platina, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Eldorado, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Garça, bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua da Fortuna, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; a criação de minicursos online, a 

serem disponibilizados durante os pontos facultativos e feriados, à munícipes 

de São Caetano do Sul; a criação do ciclo de palestras "Empreendedorismo e 

Profissões do Futuro", para alunos do 3º ano do Ensino Médio; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida dos 

Estados, especialmente no trecho que compreende as ruas dos Cristais, Perite, 

Diamantes, Mercúrio, Safira, Coral, São José e do Ouro, bairro Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1839/17 a 1841/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para que realize o recapeamento asfáltico da 

rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista; a manutenção do meio fio e do passeio 

público da rua Juruá, notadamente no trecho que compreende as ruas dos 

Castores e Ângelo Ferro, bairro Mauá; e o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável da rua Major Carlos Del Prete, especialmente no trecho que 

compreende as ruas Alagoas e Baraldi, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1844/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando realizar a poda da copa das árvores localizadas nas 

dependências da EMI Marily Chinaglia Bonaparte, fundos, rua Francisco 

Alves, em frente ao número 396, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1845/17 e 1846/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

entrega da cota mensal de sacos amarelos para lixo reciclável, em quantidade 

suficiente para os 240 apartamentos do edifício Isla  na alameda São Caetano, 
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nº 2801, bairro Santa Maria; e a inserção da rua Ivaí, trecho entre os numerais 

998 e 1.208 no itinerário do caminhão da coleta seletiva. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1852/17 a 1858/17. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico da rua Capeberibe, 832, bairro 

Barcelona; a instalação de uma lombofaixa na rua Luiz Cláudio Capovilla 

Filho, 46, bairro São José; a colocação de uma lombofaixa em frente a escola 

municipal Vicente Bastos, rua Humberto de Campos, 550, bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas especialmente ao 

redor da escola Idalina Macedo Sodré, rua Conselheiro Lafayette, bairro 

Barcelona; a implementação de faixa de pedestre na rua Casemiro de Abreu, 

esquina com a rua Espírito Santo, bairro Cerâmica; para a colocação de cestos 

de lixo em todo o Centro; e inversão de mão na rua Luiz Lousã - entre as ruas 

Rio de Janeiro e rua São Paulo - bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1885/17 a 1909/17. 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 Winston Churchill, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Giácomo Dalcin, bairro 

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

extensão da rua João Rela, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua João Batista Negro, bairro Mauá; 

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

rua João D'Agostini, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Joaquim Francisco de Souza, bairro 

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

extensão da rua Santos Parra, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Manoel Fernandes 

Lopes, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Octávio Hildebrando, bairro Mauá; determinar a 

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

Pires, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Okinawa, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Liberdade, bairro Mauá; 

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

rua José Salustiano Santana, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Juruá, bairro Mauá; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 
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rua Amadeu Vezzaro, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Tomé de Souza, Jardim São 

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

extensão da rua treze de maio, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Princesa Isabel, Jardim 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Constantino de Moura 

Batista, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Diadema, Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua General Estilac Leal, 

bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Capivari, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Ana Maria Martorelli, 

bairro Mauá; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Matilde, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1910/17 a 1924/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de lixeiras mais resistentes ao longo da rua Santa 

Catarina e imediações, bairro Centro; a instalação de lixeiras mais resistentes 

na praça Cardeal Arcoverde e imediações, bairro Centro; a revitalização da 

calçada na rua Padre Marcondes, 24, bairro Cerâmica; a revitalização de toda 

a extensão da passagem de nível que liga o Centro ao bairro Fundação; a 

revitalização da calçada na rua Amazonas, 682, bairro Centro; a realização de 

uma campanha de conscientização dos prejuízos causados tanto para a saúde 

pública, quanto para a cidade que o lixo pode trazer ao ser descartado nas vias 

públicas; a instalação de lixeiras mais resistentes ao longo da rua Taipas, e nas 

imediações, bairro Santa Maria; o aumento da sinalização de orientação de 

sentido na praça da Riqueza, aos domingos, bairro Prosperidade; o aumento 

do número de vagas de estacionamento para motos nas imediações da rua 

Aurélia, bairro Santa Paula; o recapeamento do leito carroçável que 

compreende o trecho da rua Monte Alegre, entre as ruas Rio Grande do Sul e 

Espírito Santo, bairro Santo Antônio; autorização, mediante sinalização das 

vagas, para estacionamento aos sábados com permanência máxima de 30 

minutos na rua Santa Catarina, bairro Centro; a instalação de aparelhos de 

ginástica ao ar livre na praça da Riqueza, bairro Prosperidade; a poda da raiz 

da árvore que está situada na rua Amazonas, 682, bairro Centro; a instalação 

de uma faixa de carga e descarga na rua General Osório, 665, bairro Santa 
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Paula; e a instalação de uma vaga de estacionamento para idoso na avenida 

Vital Brasil Filho, em frente ao número 229, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1925/17 e 1926/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que junto ao DAE, 

realize o recapeamento asfáltico no leito carroçável na rua Espírito Santo, 131, 

bairro Santo Antônio; e o recapeamento asfáltico no leito carroçável na rua 

Conselheiro Lafayette, 323, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1930/17 a 1933/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização da praça Itália, bairro Fundação; a 

manutenção e melhorias na quadra de futebol, popularmente conhecida como 

"campinho", localizada no início do viaduto da Independência, esquina com a 

rua Henrique Dias, bairro Fundação; a retirada de entulho, bem como a 

instalação de uma placa de sinalização com os dizeres "proibido jogar lixo 

neste local", na altura da rua Tupi, 51, bairro Cerâmica; e a poda dos galhos e 

raízes da árvore localizada na rua Antônio Caparroz Canovas, 183, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1934/17 e 1935/17. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o nivelamento do bueiro localizado 

na avenida Guido Aliberti, sentido Centro, confluência rua São Sebastião, 

bairro Mauá; e a realização de serviço de fresagem - (ranhuras), bem como a 

posterior aplicação de um novo piso asfáltico na estrada das Lágrimas, 

notadamente entre os trechos que compreendem as ruas da Eternidade e da 

Paz, no entorno do cemitério das Lágrimas, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1939/17 a 1944/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para que se digne adotar as medidas 

administrativas que se fizerem necessárias objetivando a colocação de placas 

alertando sobre a necessidade da coleta de dejetos dos animais domésticos, 

quando eliminados em vias públicas, acondicionando-as em recipientes e ou 

sacolinhas fechadas e depositando-as em lixeiras destinadas a coleta pública; 

estudos para instituir o programa de atendimento multidisciplinar mediante 

ações coordenadas das áreas de segurança pública, saúde e de assistência 

social do município a crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do Disque-

Pichação, linha telefônica ou serviço whatsapp que recebe denúncias de 

pichadores e locais danificados por tal ato na cidade de São Caetano do Sul e 
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dá outras providências; a realização de estudos para inclusão do mapeamento 

de áreas de alto risco de enchentes e alagamentos na página virtual oficial da 

municipalidade; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

criação do brechó da construção; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na estrada das Lágrimas, altura do nº 579, escola estadual 

Maria Trujilo Torloni e na rua Bell Aliance, na ETEC Jorge Street. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1946/17 a 1949/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que as instituições públicas de ensino 

da rede estadual e municipal recebam iluminação pública adequada; o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a proibição do 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, sem 

prejuízo de proibições e sanções previstas em outros dispositivos legais: 

municipal, estadual ou federal; a instalação de iluminação no ponto de parada 

de táxi situado na rua Votorantim com avenida Goiás, bairro Barcelona; e que 

a Defesa Civil de São Caetano do Sul, ensine nas escolas da rede pública 

municipal e estadual como construir um pluviômetro a custo zero, utilizando 

garrafas pets. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1952/17. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

providências no sentido de efetuar manutenção do aquecedor da piscina do 

S.E.R.C Santa Maria (Clube Santa Maria), localizado na rua Pelegrino 

Bernardo, 1301, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1954/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando melhorar a iluminação pública ao redor do teatro Paulo 

Machado de Carvalho e da Fundação Anne Sullivan. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1955/17 a 1957/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: solicitar que o proprietário do imóvel realize a limpeza do imóvel 

localizado na rua Santo Antônio, 420, ed. Vitória, bairro Centro; intensificar 

a fiscalização de veículos estacionados irregularmente na rua Monte Alegre, 

altura do número 127, bairro Santo Antônio; e que seja realizada a tapagem 

do buraco no leito carroçável situado na rua Paraíba, 202, bairro Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1959/17 a 1969/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de lixeira de grande porte 

(container) nas imediações da rua Pindorama, com a travessa Panati, bairro 
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Olímpico; intensificar o serviço de varrição e limpeza na rua e calçadas da rua 

Maranhão, altura do número 798, bairro Santa Paula; a instalação de lixeira 

para recolhimento de dejetos de animais na rua Casemiro de Abreu, 519, 

bairro Cerâmica; a implantação de faixa zebrada, na entrada e saída de 

veículos do condominio rua Ingá, 314, condominio; a reforma no passeio 

público (calçada), em todo o quarteirão compreendido pela rua Pelegrino 

Bernardo, altura do clube ACASCS e da garagem municipal, bairro Olímpico; 

o envio de equipe para avaliar a troca do local de placa de proibido estacionar 

ônibus e caminhão na rua São Jorge, 233, bairro Santo Antônio; recolocação 

da placa de proibido estacionar caminhão e ônibus na rua Paschoale Cavana, 

com a rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz; reforma de passeio público rua 

Tenente Antônio João, 413, EMI Maria Simonetti Thomé, bairro Cerâmica; o 

envio de equipe de campo a fim de realizar a limpeza do terreno localizado na 

rua Domingos Graciute Neto, altura do número 130, bairro Santa Maria; 

realizar a revitalização da praça Ivanhoé Espósito, rua Humberto de Campos, 

proximo ao centro educacional convivência João Nicolau Braido, bairro São 

José; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente 

nos períodos vespertino e noturno, e nas imediações da praça Ivanhoé 

Espósito, rua Humberto de Campos, proximo ao centro educacional de 

convivência João Nicolau Braido, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1971/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando reforma do passeio público localizado na 

avenida Goiás, 850, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1973/17. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando providências para a retirada das placas de "proibido estacionar" 

ao longo de toda a via rua dos Berilos, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1974/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir no âmbito do município de 

São Caetano do Sul a "Segunda sem carne" a ser implantada, às segundas-

feiras, em todas as refeições oferecidas aos alunos da rede municipal de 

educação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1987/17 a 1989/17. 

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 São Sebastião, bairro Mauá; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a avenida 

Paranapanema, bairro Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da travessa Odair Torres, bairro Mauá. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1990/17 e 1991/17. Sueli Aparecida 
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Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar uma reforma 

na pista de bocha que existe dentro do parque Santa Maria (Guaiamú), na rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, bairro Santa Maria; e a 

pintura do portão da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, na estrada das 

Lágrimas, 1656, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1993/17 a 1996/17. Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação de um projeto de sistema de alerta de cheias com 

o objetivo de diminuir os riscos causados à população em eventos de 

enchentes ocasionadas pelas fortes chuvas que castigam os bairros Fundação 

e Prosperidade; a isenção do IPTU, dos imóveis que sofreram quaisquer tipos 

de danos recorrentes das fortes chuvas que ocasionaram enchentes nos bairros 

fundação e Prosperidade; um programa específico e de urgência do SEAIS 

(Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social), para distribuição de 

alimentos para as famílias que sofreram quaisquer tipos de danos recorrentes 

das fortes chuvas que ocasionaram enchentes nos bairros Fundação e 

Prosperidade; e a isenção da taxa de água e esgoto perante ao DAE, dos 

imóveis que sofreram quaisquer tipos de danos recorrentes das fortes chuvas 

que ocasionaram enchentes nos bairros Fundação e Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2000/17 a 2003/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar a varrição mais frequente das calçadas na região da 

avenida Paraíso, bairro Oswaldo Cruz; verificar o acúmulo de água na 

lombofaixa, defronte a EMI - Escola Municipal Infantil Antonia Capovilla 

Tortorello, na avenida Paraíso, 831, bairro Oswaldo Cruz; elaborar uma 

campanha de alerta sobre a depressão, em homenagem ao Dia Mundial da 

Saúde, comemorado no dia 07 de abril; e a poda dos galhos da árvore, 

localizada defronte a EMI - Escola Municipal Infantil Antonia Capovilla 

Tortorello, na avenida Paraíso, 831, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2004/17 a 2008/17. Daniel Fernandes Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que estude a viabilidade de se instalar temporizador nos 

semáforos que possuem fiscalização eletrônica; para que estude a viabilidade 

de se alocar nas escolas, principalmente nas de educação infantil, um 

profissional da área de enfermagem; para que providencie melhorias no ponto 

de ônibus, com a colocação de cobertura e banco, proporcionando assim, 

maior conforto aos munícipes que utilizam o transporte público na rua dos 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

hae  9 

Meninos, 622, bairro Nova Gerty; a revitalização do ponto final da linha 

Oswaldo Cruz, localizado na rua Capivari, em frente ao EME Alcina Dantas 

Feijão, bairro Mauá; e a ampliação no horário de funcionamento de algumas 

Unidades Básicas de Saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2009/17 

a 2012/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de iluminação no ponto de parada de táxi nº 33, situado na avenida 

Presidente Kennedy com a rua Samuel Schwartz, bairro Santa Maria; o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre sobre a obrigatoriedade de 

contratação de personal trainer ou estagiários, para acompanhamento dos 

munícipes quando da utilização de equipamentos voltados à prática de 

exercícios físicos nas praças e parques da cidade de São Caetano do Sul, e dá 

outras providências; que determine a secretaria competente estudos para 

dispor sobre a instalação de abrigos com banheiros químicos ou de alvenaria, 

nas praças de táxi no âmbito do município de São Caetano do Sul; e a 

instalação de banheiro químico ou sua construção em alvenaria, no ponto de 

parada de táxi nº 33, situado na avenida Presidente Kennedy, praça samuel 

schwartz, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2014/17 

a 2016/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a substituição dos 

brinquedos bem como a reforma da quadra poliesportiva do CEE Erasmo 

Batissaco localizados na rua da Eternidade, 13, bairro Mauá; a manutenção do 

CEE Erasmo Batissaco, localizado na rua da Eternidade, 13, bairro Mauá; e 

laboriosos estudos com vistas a implantar dispositivos semafóricos com 

sinalização sonora, em determinadas vias da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1838/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio 

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

da avenida dos Estados, especialmente no trecho que compreende as ruas dos 

Cristais, Perite, Diamantes, Mercúrio, Safira, Coral, São José e do Ouro, 

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

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

nº. 1843/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando o funcionamento de 

hemocentros na região do ABCDMRR, que realize o cadastramento de 

doadores voluntários de medula óssea, bem como a coleta de amostra de 

sangue para testes com essa finalidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1847/17. César Rogério Oliva. Requerimento 
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solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

uma campanha de conscientização contra o uso de celular ao volante. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1848/17. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Rotary Club de São Caetano do Sul - Olímpico, 

pelo seu aniversário de 30 anos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1851/17. Francisco de Macedo Bento. 

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

rondas ostensivas ao redor da escola Idalina Macedo Sodré, rua Conselheiro 

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

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

Processo nº. 1859/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

em toda extensão da rua Winston Churchill, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1860/17. 

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

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

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

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

“Aprovado”. Processo nº. 1861/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Ana Maria Martorelli, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1862/17. 

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

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

General Estilac Leal, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1863/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Diadema, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1864/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Constantino de 
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Moura Batista, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1865/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Capivari, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1866/17. 

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

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

Amadeu Vezzaro, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1867/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Tomé 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. 

1868/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

extensão da rua Treze de Maio, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1869/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Princesa Isabel, 

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

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

Processo nº. 1870/17. 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 Feijó, bairro Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1871/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Joaquim 

Francisco de Souza, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1872/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua José Salustiano Santana, bairro Mauá. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1873/17. 

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

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

Juruá, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1874/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

extensão da rua Liberdade, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1875/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Octávio Hildebrando, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1876/17. 

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

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

Okinawa, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1877/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

em toda extensão da rua Santos Parra, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1878/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Ribeirão Pires, 

bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1879/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

extensão da rua Manoel Fernandes Lopes, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1880/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua João Batista Negro, 

bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1881/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda 
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extensão da rua João D'Agostini, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1882/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua João Rela, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1883/17. 

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

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

Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1884/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da travessa Odair Torres, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1936/17. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Senhor Antônio Sandron, em comemoração ao 

45º aniversário de fundação de seu salão de cabeleireiro e barbearia. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1945/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas na estrada das Lágrimas, especificamente 

defronte ao Bosque do Povo, escola estadual Maria Trujilo Torloni e na ETEC 

Jorge Street, sito à rua Bell Aliance, 149, no horário de entrada e saída dos 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1950/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações a Prefeitura Municipal de São Caetano 

do Sul e ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, pela abertura de 

inscrições para estágio remunerado. O autor, Vereador Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes, solicita e o 1º Secretário lê o inteiro teor do Requerimento. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1951/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa CPTM - Sede, visando dispor na estação ferroviária de São Caetano 

do Sul, instalação de escadas rolantes, rampas rolantes ou elevadores nos 

acessos as plataformas de embarque e desembarque. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1953/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

Congratulações pela realização do evento dedicado ao "Dia Internacional de 

Conscientização do Autismo", no dia 02 de abril de 2017, a todos os 

organizadores e apoiadores deste valoroso evento. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1958/17. Anacleto Campanella 

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

visando rondas ostensivas nas imediações do estádio municipal Anacleto 

Camapanella, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1970/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, e nas 

imediações da praça Ivanhoé Espósito, rua Humberto de Campos, próximo ao 

centro educacional de convivência João Nicolau Braido, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1976/17. 

Eduardo Jose Vidoski e Outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações em razão do empenho e contribuição 

dos integrantes do Tiro de Guerra 02-069 de São Caetano do Sul, em prol das 

vítimas atingidas pelo forte temporal que acometeu nossa cidade, no último 

dia 07 de abril. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1979/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Hideal Restaurante, em razão 

do empenho e contribuição com a distribuição da alimentação às vítimas 

atingidas pelo forte temporal que acometeu nossa cidade, no último dia 07 de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1980/17. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao restaurante Vivano Steak, em razão do 

empenho e contribuição com a distribuição da alimentação às vítimas 

atingidas pelo forte temporal que acometeu nossa cidade, no último dia 07 de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1981/17. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 
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de Voto de Congratulações ao Cheles Rotisserie & Restaurante, em razão do 

empenho e contribuição com a distribuição da alimentação às vítimas 

atingidas pelo forte temporal que acometeu nossa cidade, no último dia 07 de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1982/17. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações a Forneria Itália, em razão do empenho e 

contribuição com a distribuição da alimentação às vítimas atingidas pelo forte 

temporal que acometeu nossa cidade, no último dia 07 de abril. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1983/17. Eduardo José Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Restaurante & Lanchonete Recanto da Criança, em razão 

do empenho e contribuição com a distribuição da alimentação às vítimas 

atingidas pelo forte temporal que acometeu nossa cidade, no último dia 07 de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1985/17. 

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

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

avenida Paranapanema, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1986/17. 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 Sebastião, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1992/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Deputada Estadual Maria Lúcia 

Amary, pela iniciativa ao Projeto de Lei nº 576/2016, que resultou na 

promulgação da Lei Estadual nº 16.330, que declara como utilidade pública a 

Rede Feminina de Combate ao Câncer, e pelos relevantes serviços prestados. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1998/17. 

Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica - São Paulo, visando a 

realização de limpeza e desassoreamento do rio Tamanduateí nas margens do 

município de São Caetano do Sul por ocasião das fortes chuvas. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1999/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

Congratulações em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, à Secretária 

Municipal de Saúde, Dra. Regina Maura Zetone Grespan, extensivo aos 

demais profissionais da saúde, pelos trabalhos realizados com agilidade e 

esmero, o que demonstra que a Secretaria Municipal da Saúde conta com uma 

administração competente e diligente. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2017/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua São Sebastião, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2018/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Diadema, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2019/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da USCS - Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, situada na rua Santo Antônio, 50, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2021/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Ribeirão Pires, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2022/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua João Batista 

Negro, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2023/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Desireè Malateaux, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2024/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Ana Maria Martorelli, bairro Mauá. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2025/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua João D'Agostini, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2026/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Mauá, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2027/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Rio Grande 

da Serra, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 2029/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

imediações da rua João Rela, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2030/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Joaquim Francisco de Souza, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2043/17. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e preventivas em toda a extensão do 

perímetro da rua José Salustiano Santana e Carmine Perrella, ambas no bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2056/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas especialmente na rua Nazaret e 

em todo o bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1997/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da Senhora Maria de Fátima Alcântara Reis. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2020/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Ernesto Cadedo. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2044/17. Eclerson Pio Mielo e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor João Celso Sepulvida. 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: Maria de Fátima Alcântara Reis, Ernesto Cadedo e João Celso 

Sepulvida. 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: Carlos 

Humberto Seraphim e César Rogério Oliva. Para fazer um comunicado 

relevante, faz uso da palavra o Nobre Edil Anacleto Campanella Júnior. 

Dando continuidade a chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores, faz 

uso da palavra o Nobre Edil Daniel Fernandes Barbosa. O Presidente solicita 

e o 1º Secretário assume a presidência da Mesa. Dando continuidade a 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores, faz uso da palavra o Nobre 

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

Dando continuidade a chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores, faz 

uso da palavra o Nobre Edil Edison Roberto Parra. O Presidente solicita e o 

1º Secretário assume a presidência da Mesa. Dando continuidade a chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores, faz uso da palavra o Nobre Edil 

Jander Cavalcanti de Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a 

presidência da Mesa. Dando continuidade a chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores, faz uso da palavra o Nobre Edil Marcos Sergio Gonçalves 

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

Dia. O 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, procede à 

leitura das matérias da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 1015/15. Edison 

Roberto Parra. 2ª 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 2º Turno”. 

“Publique-se”. Item II - Processo nº 3096/15. Eclerson Pio Mielo. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 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 
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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 3197/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

2ª 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 

2º Turno”. “Publique-se”. Item IV - Processo nº 3422/15. Sidnei Bezerra 

Da Silva. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se”. Item V - Processo 

nº 1697/16. Jorge Martins Salgado. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se”. Item VI - Processo 

nº 3274/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município 

de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Reciclador’ 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 5212/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

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

o ‘Dia da Micro e Pequena Empresa’ 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 
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uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 

1º Turno”. Item VIII - Processo nº 5608/15. Aparecido Inácio Da Silva. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do 

Esclarecimento sobre o Diabetes’ 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 1318/16. Fabio Soares De Oliveira. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Troca de 

Livros’ 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”. Esgotados 

os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às 

dezenove horas e seis 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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