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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 25 (VINTE E 

CINCO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e sete 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 10ª Sessão Ordinária 

é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador Moacir 

Luiz Gomes Rubira, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.123, de 06/04/17. 

“Ciente”. Processo nº. 2294/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.125, de 10/04/17. 

“Ciente”. Em questão de ordem, o Edil Jander Cavalcanti de Lira solicita cópia 

dos decretos municipais e o Sr. Presidente pede que o mesmo apresente um 

requerimento escrito a Mesa Diretora a fim que possa disponibilizá-los. O 1º 

Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição dá continuidade a 

leitura do expediente. Processos nºs. 2156/17 a 2168/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estender a ciclofaixa ao longo das avenidas: Presidente 

Kennedy, Goiás, Guido Aliberti e Fernando Simonsen; a poda da árvore 

localizada na rua Arnaldo Sante Locoselle, defronte ao nº 87, bairro Cerâmica; 

instalação de placa de sinalização "proibido estacionar ônibus e caminhão" na 

rua Ângelo Ferro, 217, bairro Nova Gerty; incluir aulas de natação nos centros 

da terceira idade e clubes municipais, para pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência; resolver a questão do esgoto que corre a céu aberto na rua Garça, 

principalmente na altura do nº 30, bairro Prosperidade; instalar brinquedos 

adaptados para crianças com deficiência e mobilidade reduzida nos parques 

municipais e disponibilizar a presença de monitores no local; instalar de "rampa 

de acesso" à deficientes físicos e cadeirantes, na passagem de nível da Galeria 

Zambrana, sentido centro-bairro; instalar semáforos na vertical em toda a 

cidade, em especial na avenida Goiás; a manutenção geral na EMEI José 

Ferrari; a implantação de um Centro Integrado de Saúde e Educação - (CISE), 
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no bairro Fundação; realizar projeto de reurbanização nas UBSs do município; 

construção de bueiros na rua Piauí, no trecho compreendido entre a rua 

Oswaldo Cruz e Dr. Augusto de Toledo , bairro Santo Antônio; e a instalação 

de placas de nomenclatura de ruas, em toda a cidade, principalmente nos bairros 

Mauá e Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2169/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção do 

telhado nas dependências do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, na rua 

Serafim Constantino, 20, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2180/17 a 2187/17. 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 Santo 

Antônio, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Pernambuco, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Paraíba, Centro; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Miguel Almansa 

Garcia, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Professora Maria Macedo, Centro; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Alfredo Inácio 

Trindade, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua José Augusto Dias, Centro; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Conselheiro Antônio 

Prado, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2189/17 e 2190/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: incentivar a criação de 

hortas escolares em todas as escolas municipais de educação infantil da cidade; 

e poda dos galhos da árvore localizada na rua 28 de Julho, 77, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2197/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que o CCZ (Centro de 

Controle de Zoonoses) realize vistoria na UBS Ivanhoé Espósito, nos imóveis 

lindeiros e nas imediações. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2198/17 a 

2207/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

semáforo com urgência entre as vias: rua Oswaldo Cruz com a rua Rio Negro, 

bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore situada na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, 497, bairro Santa Paula; estudos para a instalação de um radar de 

velocidade eletrônico na avenida Dr. Augusto de Toledo, altura do número 497, 

antes da rua Floriano Peixoto, bairro Santa Paula; a dedetização na rua 

Piratininga, altura do número 678, bairro Barcelona; intensificar o serviço de 
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varrição e limpeza na rua e calçadas na rua Julieta Soares, altura do número 

261 , bairro Olímpico; a instalação de cobertura na parada de ônibus localizada 

na rua Piratininga, altura do número 118, bairro Barcelona; a instalação de 

cobertura no ponto de parada de ônibus localizado na rua Francesco de Martini, 

com a rua Walter Thomé, bairro Olímpico; a realização em promover o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda a extensão da rua Urupema, 

bairro Oswaldo Cruz; que se realize a revitalização do passeio público 

(calçadas) da rua Manoel Pedro Vilaboim, bairro Olímpico; e a instalação de 

placa de sinalização de limite de velocidade na avenida Goiás, com a rua Rafael 

Sampaio Vidal, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2208/17 e 2209/17. 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 o uso de drones nos 

programas e ações de segurança ao cidadão no âmbito do município de São 

Caetano do Sul; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o 

fornecimento de lupas ou amplificador de vídeo com contraste de cores para 

cidadãos acometidos de baixa visão. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2211/17 a 2226/17. 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 dos 

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

intensivas em toda extensão da rua Ema Cavana, Centro; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Francesco 

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

intensivas em toda extensão da rua Manoel Augusto Ferreirinha, bairro Nova 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua José Henrique de Sá, 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Gurupi, bairro Nova 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Frieda, bairro Nova 

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

extensão da avenida Tietê, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua José Roberto, bairro 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 
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extensão da rua Ada, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; 

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

rua Busch, bairro Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da avenida Lions Club, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2243/17 e 2244/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: providências no sentido de que seja realizada a 

construção de assentos e rampas de acessibilidade às pessoas com deficiência 

e mobilidade reduzida nas dependências do Complexo Poliesportivo Lauro 

Gomes de Almeida, localizado na avenida Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; 

e providências no sentido de que seja realizada a ampliação da iluminação 

pública, na rua 28 de Julho, 77, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2247/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando providências urgentes no sentido de elaborar 

uma campanha de alerta sobre o perigo do jogo virtual denominado "Baleia 

azul", em todas as escolas municipais e estaduais em São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2269/17 a 2289/17. 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 Tamandaré, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a rua Sebastião Gomes de Lima, bairro 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda a rua Saldanha da Gama, bairro Nova 

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

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

rondas intensivas em toda extensão da rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty; 

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

rua Marlene, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz; 

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

rua Benito Campoi, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Arthur Garbelotto, bairro Olímpico; 

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

avenida Walter Thomé, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Antônio Caparroz Canovas, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 
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extensão da rua Tocantins, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Tomaso Tomé, bairro 

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

rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da travessa Guanabara, bairro 

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

extensão rua Ângela, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Cavour; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Lemos Monteiro, 

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

toda extensão da avenida Tijucussú, bairro Olímpico; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Ângelo Aladino 

Grecchi, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2290/17 e 

2291/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

conserto imediato da tampa do bueiro na rua 28 de Julho, 612, bairro Fundação; 

e o conserto da tampa do bueiro na alameda Conde de Porto Alegre, 841, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2292/17 e 2293/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a sinalização do solo 

com faixa amarela defronte à garagem externa do edifício residencial 

localizado na rua 28 de Julho, 77, bairro Fundação; e a revitalização da Casa 

de Acolhimento Lar Escola, localizado na rua Rio de Janeiro, 18, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2295/17 a 2301/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reparos na 

rede de iluminação ao redor do Cemitério da Saudade, e também poda das 

árvores, rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 880, bairro Cerâmica; 

incluir bancos com encosto para idosos na praça dos Imigrantes, bairro 

Olímpico; a revitalização, limpeza e poda das arvores no interior e ao redor da 

praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; a construção de um abrigo na parada 

de ônibus próximo à rua Tiradentes, 533, bairro Santa Paula; a instalação de 

uma farmácia nas dependências do hospital infantil Márcia Braido; que seja 

instalada uma lixeira na parada de ônibus existente na rua Major Carlos Del 

Prete, em frente a empresa Adria Alimentos do Brasil, Centro; e reforma para 

a construção de uma rampa de acessibilidade, principalmente para cadeirantes, 

no Atende Fácil, localizado na rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2304/17 e 2305/17. Marcos Sergio 
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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 o uso de imagens de câmeras privadas compartilhado 

com o sistema de segurança pública de monitoramento denominado 

"Compartilhe a sua imagem"; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre celebrar consórcio com municípios limítrofes, para utilizar, 

reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2315/17 a 2322/17. 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 Alagoas, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Major Carlos Del Prete, 

Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da rua Senador Vergueiro, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua José do Patrocínio, Centro; determinar 

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

Garbelotto Cavasani, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da travessa Vicente Timpani, Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua José Ribeiro 

Sales, Centro; e a realização de estudos e tratativas visando a extensão do 

horário de fechamento da avenida Presidente Kennedy, para às 19 horas, aos 

domingos, para utilização dos munícipes como área de lazer. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2324/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de visitas a asilos, 

hospitais e instituições assistenciais, pelos integrantes da Guarda Civil 

Municipal - Canil e seus fiéis cães parceiros, com finalidade terapêutica - 

denominada "Cãoterapia". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2326/17 a 

2331/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a tapagem 

do buraco no leito carroçável situado na rua Goitacazes, 343, Centro; a 

construção de redutor de velocidade ou a instalação de radar eletrônico, na rua 

Oswaldo Cruz, esquina com a rua Rio Negro, bairro Oswaldo Cruz; a poda da 

copa das árvores em toda extensão da rua Conceição, bairro Santo Antônio; a 

poda de árvores ao longo da rua São Paulo, bairro Cerâmica; a poda da copa da 

árvore localizada na rua Carlos Gomes, 26, bairro Olímpico; e a limpeza e 

manutenção da iluminação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, localizado 

na rua Serafim Constantino, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2332/17 e 2333/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Maria 

domingas robilota torres, localizado na rua Lourdes, 525, bairro Nova Gerty; e 

à instalação de bocas coletoras denominadas "bocas de lobo" na rua 28 de Julho, 

77, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2334/17 a 

2343/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja implementado 

sistema de avisos de iminência de enchentes aos munícipes, a serem divulgados 

com antecedência já prevista no Decreto Municipal 11.052, de 16 de novembro 

de 2016, por meio das redes sociais dos órgãos municipais; a viabilização e 

implementação de sistema de avisos das condições das vias, orientações de 

trânsito e rotas possíveis de entrada e saída da cidade em dias de fortes chuvas; 

a intensificação das visitas dos agentes comunitários de saúde nas residências 

inseridas nas áreas com risco de inundações, orientando a população com 

informativos e explicações acerca da profilaxia como forma de prevenir 

doenças relacionadas ao contato com as águas das enchentes, seus sinais e 

sintomas, bem como acerca da correta higienização de imóveis, móveis e 

utensílios do lar; a realização do exercício simulado pelos órgãos envolvidos 

na elaboração e execução do plano municipal de contingenciamento de 

proteção e defesa civil para alagamentos, enchentes, inundações (graduais e/ou 

bruscas); a manutenção de uma base móvel da Polícia Militar no período 

noturno na rua Nazaret, altura do numeral 1485, esquina com a rua Domingos 

Graciute Neto, bairro Barcelona; as providências necessárias para a remoção 

do veículo Hyundai Accent placa CES-7888 o qual se encontra abandonado em 

estado de sucata, na rua Luís D'Agostini, altura do numeral 28, bairro 

Fundação; a cessação da restrição do uso de bens públicos, em especial o 

parque Santa Maria nos termos do ofício 051/2017 - SESURB afixado na 

entrada do aludido logradouro que recentemente, de forma equivocada, foi 

utilizado para justificar a proibição de um piquenique no local; aos servidores 

que atuam na fiscalização dos direitos do consumidor nas ruas da cidade, 

treinamentos junto a fundação PROCON de São Paulo; implantação da isenção 

total de pagamento, em toda e qualquer vaga de estacionamento rotativo de São 

Caetano do Sul, aos deficientes físicos com cadastro prévio e cartão; e a 

limpeza das bocas de lobo, galerias de águas pluviais e córregos do município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2344/17. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o pagamento de todos 

(oficineiros, músicos e artistas em geral) que prestaram serviços à Secretaria de 

Cultura e estão sem receber. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2345/17. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

rk  8 

Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando poda da copa das árvores ao longo da rua Curupaiti, 882, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2346/17. Ricardo Andrejuk. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a execução de 

rebaixamento da guia na avenida Presidente Kennedy, 2692, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2347/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja realizada 

a tapagem de buraco no leito carroçável, situado na esquina da avenida Goiás 

e rua Goitacazes, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2349/17 a 

2367/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras 

em toda extensão da rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; criar uma 

central de vagas reguladoras de leitos nos hospitais municipais; a manutenção, 

sinalização viária, adequação da iluminação e revitalização do viaduto dos 

Autonomistas, bairro Fundação; a instalação de lixeiras em toda extensão da 

rua Taipas, bairro Barcelona; a manutenção, sinalização viária, revitalização e 

adequação da iluminação do complexo viário Luiz Olinto Tortorello, bairro 

Fundação; a instalação de lixeiras na praça Cardeal Arcoverde, à rua Baraldi, 

igreja matriz, Centro; a manutenção, sinalização viária, revitalização e 

adequação da iluminação do viaduto da Independência, bairro Fundação; a 

instalação de placas de nomenclatura em todos os cruzamentos da rua Visconde 

de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; a poda das árvores existentes na rua São 

Paulo, entre os números 386 e 1.081, bairro Cerâmica; a coleta de lixo diária 

das lixeiras existentes na passagem de nível Gabriel Zambrana, situada na rua 

João Pessoa, Casas Bahia, Centro; à sincronização dos semáforos e adequação 

da sinalização viária em toda a rua Visconde de Inhaúma; instalar lixeiras na 

praça Cardeal Arcoverde, situada na rua Baraldi, Centro; a revitalização da 

praça da Figueira, na rua Manoel Coelho, bairro Santo Antônio; a limpeza, 

jardinagem, poda de árvores e revitalização da praça Nossa Senhora Aparecida, 

localizada na rua Oriente, bairro Barcelona; a limpeza, jardinagem, poda de 

árvores e revitalização do canteiro central de toda a extensão da avenida 

Tijucussú, bairro Olímpico; a limpeza, jardinagem e revitalização da praça 

Itália, localizada na rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; à adequação e 

reforma dos banheiros existentes na passagem de nível "Gabriel Zambrana", da 

estação ferroviária, nas proximidades da rua João Pessoa, Casas Bahia, Centro; 

à manutenção e devidos reparos nos terminais rodoviários Nicolau Delic I e II, 

localizado na rua Serafim Constantino, Centro; e a criação de campanha de 

esclarecimento e prevenção na rede de ensino municipal, sobre jogos e desafios 
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virtuais, que coloquem em risco a integridade física e a vida dos participantes, 

especialmente o "Desafio da baleia azul". “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2368/17 a 2376/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

remoção/substituição das telhas soltas no telhado da EMI Fernando Pessoa, 

localizada na rua Flórida, 525, bairro Barcelona; a instalação de bebedouros 

públicos na praça dos Imigrantes localizada na rua Benito Campoi, 67, bairro 

Olímpico; a poda das árvores localizadas na rua Ribeirão Preto, 286, bairro 

Olímpico; a poda da árvore localizada na calçada da avenida Goiás, 1452, 

bairro Santo Antônio; o adequado asfaltamento das pistas do sentido bairro-

centro na avenida Goiás, altura do nº 3499, em frente a Concessionária 

Volkswagen, bairro Barcelona; a instalação de faixas de pedestres adicionais, 

bem como a instalação de bloqueio para pedestres no trecho do encontro entre 

a avenida Conde Francisco Matarazzo e a rua João Pessoa, do nº 45 até a altura 

do nº 60, Centro; reparo do asfalto em razão de um buraco localizado na rua 

Flórida, altura do nº 451, bairro Barcelona; a manutenção de guardas civis 

municipais, das 08:00 às 00:00 h, das sextas-feiras aos domingos, na praça dos 

Imigrantes, localizada na rua Benito Campoi, 67, bairro Olímpico; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na avenida dos Estados altura dos 

bairros Fundação e Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2377/17 e 2378/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

raiz da árvore que está situada na rua Rio Grande do Sul, 247, Centro; e a 

elaboração de estudos a fim de alterar a Lei Municipal no. 3.998/01, que 

disciplina a instalação e fiscalização de ERB (Estação de Rádio Base) no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2380/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando conserto, em caráter de urgência, do asfalto na rua Silvia, 538, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2381/17 a 2386/17. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: revitalização, 

instalação de lixeiras e poda de árvores do Bosque do Povo. estrada das 

Lágrimas, bairro São José; a criação do serviço de hemodinâmica nos hospitais 

de nosso município; a revitalização, poda da árvores e manutenção dos bancos 

e iluminação, das praças Juscelino Kubitschek Oliveira e praça da Bíblia, rua 

Pedro José Lorenzini, UBS Manoel Pirajá, Centro; a poda das árvores e a 

revitalização da praça Dr. Inácio Pereira Rodrigues, rua José Salustiano 

Santana, rua Capivari, bairro Mauá; a instalação de cobertura no ponto de 
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parada de ônibus (abrigo) existente na rua Visconde de Inhaúma, 103, bairro 

Oswaldo Cruz; e a realização de estudos visando a instalação de cobertura no 

ponto de parada de ônibus (abrigo) existente na rua Oswaldo Cruz, 1132, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2387/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

pagamento referente ao mês de dezembro de todos policiais militares que 

exerceram Atividade Delegada e estão sem receber. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2388/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando providências no sentido de efetuar a poda dos 

galhos e raízes da árvore localizada na alameda Cassaquera, altura do, 400, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2391/17 a 2396/17. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para o 

recapeamento do asfalto na rua Votorantim, 311, bairro Barcelona; ações para 

a revitalização da praça Acácio Novaes, localizada na rua Silvia com alameda 

Araguaia, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e constantes em todo o bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensiva e constantes em todo o bairro Boa Vista; a poda de 

árvores na rua Espírito Santo, em frente ao número 574, bairro Santo Antônio; 

e o recapeamento do asfalto na rua Capeberibe, altura do número 322, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2400/17 a 2402/17. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o nivelamento dos bueiros localizados 

na rua Rio Grande do Sul, especialmente no trecho entre as ruas São Paulo e 

Jayme Costa Patrão, bairro Santo Antônio; a revitalização nas dependências da 

galeria subterrânea localizada na avenida Conde Francisco Matarazzo, 

confluência com rua João Pessoa, Centro; e a manutenção do Espaço Cultural, 

localizado nas dependências do parque municipal José Alves dos Reis - Bosque 

do Povo, à estrada das Lágrimas, 320, Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2404/17 a 2413/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: incluir um auxiliar no trajeto diário do "mover", como também 

verificar a questão de reconhecimento salarial pela extrema responsabilidade 

no desempenho dessa importante função; a instalação de lixeiras mais 

resistentes em toda a extensão das ruas da cidade; criar convênio com a Polícia 

Militar do estado de São Paulo para instalar academia da Polícia Militar aqui 

em nosso município; realizar força tarefa que englobe as secretarias de 

Segurança, Mobilidade Urbana, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a fim de 
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realizar reforma e revitalização das praças e áreas de lazer existentes no 

município; criar pólo cultural onde possam ser estudados aspectos de obras e 

vida de artistas brasileiros; disponibilizar cadeiras de escritório nas UBSs do 

município; disponibilizar torpedo de oxigênio móvel em todas as UBSs deste 

município; realizar projeto de reurbanização nas UBSs do município; inserir no 

PL elaborado pelo Executivo, referente a concessão de bolsas de estudo da 

USCS aos munícipes de São Caetano do Sul, e a partir de critérios definidos, 

dedicar atenção especial no sentido de contemplar os atiradores do Tiro de 

Guerra de nossa cidade, para incentivo e reconhecimento pelos relevantes 

serviços prestados ao município; e que se digne elaborar estudos a fim de 

verificar a possibilidade do Fundo Social de Solidariedade ampliar os cursos de 

panificação e confeitaria, como também, desenvolver estudos e parcerias junto 

a panificadoras e confeitarias, oferecendo estímulo, visando oferecer 

diariamente o "Café solidário" a fim de contribuir com o café do "atirados" e 

também os órgãos que assistem a municipalidade carente do nosso município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2416/17 a 2420/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação do selo Área Livre de 

Dengue no município de São Caetano do Sul; a revisão e ou manutenção da 

rede de água e esgoto localizada na rua Tapajós, altura do número 388, bairro 

Barcelona, tendo como objetivo eliminar ar ou vazamento nos canos que 

transportam água potável; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre campanha educativa "Multa moral", de respeito às vagas de 

estacionamento para idosos, deficientes e demais irregularidades no trânsito; 

encaminhamento ao órgão competente para criar o selo "Empresa amiga da 

bicicleta" no âmbito do município de São Caetano do Sul e dar outras 

providências; e solicitar à Polícia Militar do estado de São Paulo, por meio de 

convênio, a atuar na formação, treinamento e aperfeiçoamento das Guarda Civil 

Municipal da cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2191/17. Jander Cavalcanti de Lira. Moção de Apoio à Associação dos 

Profissionais da Educação de São Caetano do Sul (ASPESCS), para com o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Auricchio Junior, referentes às 

reivindicações emergenciais e urgentes dos servidores da Educação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2192/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Moção de Apoio ao pedido da APEOESP (Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), para que os vereadores 

intercedam junto ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Aurichio 
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Junior, para que seja enviado para essa Casa de Leis o projeto de 2017 sobre o 

pró-labore aos trabalhadores da rede estadual e municipal. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2210/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, visando o uso de drones em ações estaduais de 

policiamento no âmbito do município de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2227/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Lourdes, bairro 

Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2228/17. 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 Roberto, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2229/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Luísa, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2230/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Ema 

Cavana, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2231/17. 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 Meninos, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2232/17. 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 Augusto Ferreirinha, bairro 

Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2233/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Gurupi, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 2234/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Iguassu, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2235/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Francesco Bortolini, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2236/17. 

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

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

Frieda, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2237/17. 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 Henrique de Sá, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2238/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da avenida Tietê, bairro 

Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2239/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da avenida Lions Club, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2240/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Ada, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2241/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Ângelo Ferro, bairro 

Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2242/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão 
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da rua Busch, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2245/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela 

realização da operação policial, com vistas a abordagem de motociclistas no 

município, denominada "Atuação em Campo Repressiva Especializada", nas 

pessoas da Secretária de Segurança, Ilma. Dra. Elaine Maria Biasoli e do 

Delegado Titular do Município, Ilmo. Dr. Eduardo Cardoso de Almeida 

Castanheira, extensivos aos demais profissionais da segurança. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2246/17. Anacleto Campanella 

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

Congratulações à Senhora Patrícia Fernandes de Souza Florêncio, pela sua 

nomeação para o cargo de Secretária Municipal de Governo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2248/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Antônio Caparroz 

Canovas, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2249/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Arthur Garbelotto, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2250/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Benito Campoi, 

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

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

2251/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2252/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Marlene, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2253/17. Eclerson Pio 
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Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Nelly 

Pellegrino, bairro Nova Gerty,. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2254/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Pan, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2255/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Saldanha da Gama, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2256/17. 

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

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

Schon, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2257/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Sebastião Gomes de Lima, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2258/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Tamandaré, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2259/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Tocantins, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2260/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Tomaso Tomé, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2261/17. 

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

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

Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 2262/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da travessa Guanabara, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2263/17. 

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

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

Ângela, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2264/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Cavour. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2265/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2266/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da avenida Tijucussú, 

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

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

2267/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Ângelo Aladino Grecchi, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2268/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da avenida Walter Thomé, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2303/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando apresentar a sugestão para que 

os municípios celebrem consórcio, com o intuito de se utilizarem, 

reciprocamente, dos serviços da guarda municipal de maneira compartilhada. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2306/17. 
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Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, pela parceria entre a Secretaria de 

Segurança Pública e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) que 

possibilita às delegacias de Polícia de todo o Estado realizar o bloqueio ou 

solicitar a localização e a quebra de sigilo de celulares roubados, furtados e 

extraviados, bem como a parceria que permite a integração de São Paulo ao 

sistema de telefonia e telemática. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2308/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rua Alagoas, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2309/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da 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. 2310/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

Senador Vergueiro, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2311/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rua José do Patrocínio, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2312/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rua Luísa Garbelotto Cavasani, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2313/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua José Ribeiro Sales, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2314/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da travessa Vicente Timpani, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2348/17. 
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Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Secretaria de Assistência Social do Estado 

do Amazonas, em nome da Senhora Secretária, Regina Fernandes do 

Nascimento, pela iniciativa da campanha "Criança não namora, nem de 

brincadeira!". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para justificar o 

voto, usa da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo. Processo nº. 2389/17. 

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

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, visando a criação de hortas 

escolares em todas as escolas de Educação Infantil do Estado de São Paulo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2390/17. 

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

nos Anais de Voto de Congratulações à Equipe de Taekwondo de São Caetano 

do Sul, pelo sucesso no torneio "Grand Slam", que aconteceu no Centro de 

Educação Física Almirante Nunes, o CEFAN, no incio deste mês, no Rio de 

Janeiro, garantindo vaga no mundial que será realizado na Coréia do Sul, em 

junho do corrente ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2397/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

o bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2398/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

o bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2399/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Fundação das Artes de São Caetano do 

Sul, em razão da comemoração de seu 49º (quadragésimo nono) aniversário. 

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

encerrada. Para encaminhar a votação, usa da palavra o Edil Daniel Fernandes 

Barbosa. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2403/17. Caio 

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

Anais de Voto de Congratulações à Fundação das Artes de São Caetano do Sul 

(FASCS), pelo lançamento do projeto "Fundação das Artes em todo o lugar", e 

pela excelente programação de aniversário, dos seus 49 anos de existência, que 

tem como principal foco levar apresentações artísticas a todos os espaços 
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públicos e entidades da cidade, além de outras atividades culturais. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2414/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao Senhor Roberto Luiz Vidoski, Vice-Prefeito e 

Secretário de Esportes de São Caetano do Sul, pelo projeto "Zumba é Saúde", 

realizado no parque Chico Mendes. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Para justificar voto, usa da palavra o autor, Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Processo nº. 2323/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações, visando informações sobre a relação de todas as Estações 

de Rádio Base (ERB), que se encontram instaladas e em funcionamento no 

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

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

Processo nº. 2307/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Senhor Irbnne Bastos Mota. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2325/17. Eclerson Pio Mielo e Outros. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Ex-Prefeito de São Caetano, Dr. Raimundo da Cunha Leite. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2379/17. Sueli Aparecida 

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

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Ângelo Loro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2415/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Marcio José Jorge. 

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 dos senhores: Irbnne Bastos Mota, Raimundo da Cunha Leite, 

Ângelo Loro e Marcio José Jorge. Assim é procedido. Esgotadas as matérias 

do Expediente, o Sr. Presidente, comunica ao Plenário em cumprimento ao 

disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, fará uso da palavra, 

em nome do Legislativo, o Vereador Jander Cavalcanti de Lira, que assume a 
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tribuna a fim de saudar a data cívica do “1º de Maio”, alusiva ao “Dia do 

Trabalho ou do Trabalhador”. E assim procede. Passa-se à fase de Explicação 

Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis Anacleto Campanella Júnior, 

César Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Jander Cavalcanti de Lira, 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Olyntho Sequalini Voltarelli, Sidnei Bezerra 

da Silva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 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 2877/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao ‘Programa Auxílio Idoso 

Interno’ 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 II - Processo nº 3420/15. Sidnei Bezerra da 

Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 

atividade cívica do hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal 

nas escolas da Rede Municipal de Ensino 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”. Para justificar o voto, 

usa da palavra o autor, Vereador Sidnei Bezerra da Silva. Item III - Processo 

nº 0305/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Janeiro Branco’, dedicado aos cuidados 

com a saúde mental e o bem-estar e dá outras providências”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se”. Para justificar o voto, usam das palavras o autor, Edil 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes e o Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Item 

IV - Processo nº 0509/17. Carlos Humberto Seraphim. 2ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Dispõe sobre os bens a serem considerados como 

pertencentes ao Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico 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, 
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favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se”. Para justificar o voto, usam das palavras o autor, Edil Carlos 

Humberto Seraphim e o Vereador Eclerson Pio Mielo. Item V - Processo nº 

2954/15. Paulo Roberto de Jesus. 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 Profissional de Segurança Privada – Vigilante’ 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 VI - Processo nº 3162/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. 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 Maternidade e Paternidade Responsáveis’ 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 0489/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o ‘Dia do Protetor de Animais’ no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos 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”. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Esgotados os 

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

dezenove horas e treze 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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