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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e um  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 11ª 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. 0383/93. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.132, de 20/04/17. 

“Ciente”. Processo nº. 0560/97. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.124, de 07/04/17. 

“Ciente”. Processo nº. 6258/14. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.129, de 17/04/17.lei 

nº 5.245/2014. “Ciente”. Processo nº. 0004/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.126, de 

12/04/17. “Ciente”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.130, de 

17/04/17. “Ciente”. Processo nº. 2439/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Determina o armazenamento e disponibilidade por trinta dias 

de imagens gravadas por câmeras de segurança e dá outras providências. ". “Às 

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

2548/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Inclui no 

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

'2017 - ano em comemoração do Jubileu de 300 anos de bênçãos de Nossa 

Senhora Aparecida', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2563/17. Mesa Diretora. 

Projeto de resolução que "Dispõe sobre a concessão de homenagem a 

personalidades de relevância para o município, por meio de denominação de 

salas existentes no prédio sede da Câmara Municipal e no anexo, onde se localiza 

o Plenário dos Autonomistas, na forma que especifica e dá outras providências. 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos 

nºs. 2422/17 a 2430/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de lombofaixa, na rua Conselheiro Lafayette, no cruzamento com a 

rua Votorantim, bairro Barcelona; a poda de árvore, na avenida Goiás, 1452, 

bairro Santo Antônio; demarcação de solo para estacionamento de moto enfrente 

a Escola Grupo Fênix de Educação localizada rua Martim Francisco, 472, bairro 

Santa Paula; o recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda a extensão e 

principalmente entre os números 23 e 25, da rua Antônio Dafre, bairro 

Barcelona; que seja alterado o horário da coleta de lixo o mais cedo possível, 

próximos aos "barzinhos", principalmente nos finais de semana, na avenida 

Goiás, bairro Centro; que seja alterado o horário da varrição o mais cedo 

possível, próximos aos "barzinhos", principalmente nos finais de semana, na 

avenida Goiás, bairro Centro; a instalação de um posto de enfermagem no 

Velório Municipal; que os idosos possam estacionar em vagas comuns, caso as 

vagas demarcadas estejam ocupadas; e a instalação de equipamentos de ginástica 

na praça das Andorinhas, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2431/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a recuperação do recapeamento asfáltico e consequente liberação da 

avenida Papa João XXIII, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2434/17 e 2435/17. 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 Piratininga, bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Rafael Sampaio Vidal, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2436/17 a 2438/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: promover a construção 

de calçadas ecológicas no município de São Caetano do Sul; que seja implantada 

faixas de segurança nas calçadas que dão acesso aos postos de venda de 

combustíveis, onde o meio fio seja baixo; e que disponha sobre a criação de 

auxílio para reposição proteica de pacientes renais em hemodiálise, e dar outras 

providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2458/17. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Mogi Guassu, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2471/17 a 2498/17. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas em toda a rua Romão Belchior Peres, bairro Olímpico; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Rio Claro, 
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bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Professor Antônio de Queirós Filho, bairro 

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

extensão da rua Pirajú, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Pindorama, bairro Olímpico; 

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

Pedro Álvares Cabral, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Luís Louzã, bairro Olímpico; 

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

Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Manoel Joaquim Lopes, bairro 

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

extensão da rua Maranguá, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Mirim, bairro Olímpico; 

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

Modesto Castelotti, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Nove de Julho, bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a rua Capitão 

Rafael Oberdan de Nicola, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Carlos Gomes, bairro 

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

Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua das Bandeiras, bairro 

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

extensão da rua do Rosário, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a rua Dr. Gastão Vidigal, bairro Olímpico; 

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

Dr. Manoel de Abreu, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Filismina Horta Mello, bairro 

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

extensão da rua Itápolis, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Idalino Moretti, bairro Olímpico; 

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

Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Luís Fiorotti, bairro 

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

extensão da rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico; e determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas em toda a rua Panati, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2499/17 e 2500/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a substituição das lâmpadas de energia por 

lâmpadas de led, de toda a extensão da rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa 

Maria; e recapeamento asfáltico do leito carroçável na praça Francisco Pires, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2501/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

avaliação da saúde das arvores existentes na rua Amazonas, altura do nº 1170, 

assim como a realização da poda das mesmas e uma avaliação quanto o 

enraizamento das espécies, pois as mesmas causaram estragos no calçamento da 

passeio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2502/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criação de decreto 

que institua devolução parcial do valor pago no IPVA - Imposto Sobre a 

Propriedade se Veículos Automotores, a carros não poluentes da cidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2508/17 a 2514/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: recapeamento asfáltico no leito carroçável da rua 

Solimões, bairro Santa Maria; realizar com urgência a poda da copa da árvore 

localizada na rua Solimões, 316, bairro Santa Maria; nova pintura nas faixas de 

sinalização de solo, no cruzamento da rua Ribeiro de Barros com a rua Rio de 

Janeiro, bairro Olímpico; repintura nas faixas de pedestre, no cruzamento das 

vias:rua Nossa Senhora de Fátima, com a rua Rio de Janeiro, bairro Santa Paula; 

que seja realizada a troca da tampa da boca de lobo, na rua Goitacazes, defronte 

ao número 281, bairro Centro; realizar urgentemente a poda da copa da árvore 

localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, 50, bairro Santa Paula; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades da rua Matheus 

Constantino, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2516/17 

a 2534/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de estudos 

e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro Prosperidade; a realização de estudos e tratativas visando 

a adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro 

Cerâmica; a realização de estudos e tratativas visando a adoção de medidas para 

a realização de ação de desratização, no bairro Santo Antônio; a instalação de 

crematório municipal; a realização de estudos e tratativas para que sejam 

disponibilizados professores com formação em LIBRAS para a escola de 

idiomas do município; a realização de estudos e tratativas para que o município 
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passe a contar com psicólogos com formação em LIBRAS em seus quadros de 

funcionários; a realização de estudos e tratativas para que sejam disponibilizados 

profissionais com formação em LIBRAS para o atendimento nas unidades de 

saúde do município; a realização de estudos e tratativas visando a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização, no Centro; a realização de 

estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro Oswaldo Cruz; a realização de estudos e tratativas 

visando a adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro 

Olímpico; a realização de estudos e tratativas visando a adoção de medidas para 

a realização de ação de desratização, no bairro Santa Paula; a realização de 

estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro Barcelona; a realização de estudos e tratativas visando a 

adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro Mauá; a 

realização de estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização 

de ação de desratização, no bairro Jardim São Caetano; a realização de estudos 

e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro São José; a realização de estudos e tratativas visando a 

adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro Santa 

Maria; a realização de estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a 

realização de ação de desratização, no bairro Boa Vista; a realização de estudos 

e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro Nova Gerty; e a realização de estudos e tratativas visando 

a adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2535/17 a 2537/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de um 

ponto de iluminação na rua Padre Mororo, esquina com avenida Guido Aliberti, 

bairro São José; que envie equipe a fim de avaliar a situação da calçada e intimar 

o proprietário do imóvel localizado na rua Humberto de Campos, 217, bairro São 

José; e que envie equipe a fim de avaliar a situação e intimar o proprietário do 

imóvel da calçada que está em péssimo estado de conservação na rua João 

Almendra, 240, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2539/17 

a 2545/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma faixa 

de travessia elevada (lombofaixa) na rua Engenheiro Rebouças, confluência com 

a rua Espírito Santo, bairro Cerâmica; estudos objetivando a instalação de uma 

faixa de travessia elevada (lombofaixa) na rua Diadema, confluência com rua 

Rio Grande da Serra, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas notadamente no período noturno, nas dependências e nos arredores da 

praça Clair Bracesco Pavani localizada na rua Justino Paixão, confluência com 

as ruas Padre Antônio Vieira e Anchieta, Jardim São Caetano; o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir a 'Campanha de orientação sobre 

a importância do conhecimento individual dos munícipes de São Caetano do Sul, 

a respeito do seu tipo sanguíneo e fator RH'; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a disponibilização de senhas sonoras e em sistema 

Braile, simultaneamente às senhas eletrônicas, em estabelecimentos que 

especifica; intensificar a "Campanha permanente de prevenção de acidentes com 

motocicletas e bicicletas", instituída pela Lei Municipal nº 4.369, de 15 de março 

de 2006; e a manutenção no redutor de velocidade (lombada), localizada na 

alameda Conde de Porto Alegre, em frente a praça Cezário Migliani, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2546/17 e 2547/17. Edison 

Roberto Parra e outros. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: novo decreto do executivo em 

substituição ao decreto nº 4.370 de 14 de junho de 1.977, no sentido de alterar a 

denominação da praça Juscelino Kubitschek de Oliveira para "Praça da Bíblia"; 

e um decreto executivo a fim de denominar a praça localizada entre a Estrada 

das Lágrimas e avenida Guido Aliberti, em frente ao centro de treinamento do 

clube de atletismo Bm&F Bovespa, como "praça Juscelino Kubitschek de 

Oliveira" no Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2549/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

implantação de "orientação educacional relacionada ao meio ambiente e bem-

estar animal", na grade curricular das escolas municipais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2551/17 a 2562/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: notificar as empresas prestadoras de serviços afim fiscalizar fios e 

cabos em situação irregular para que as vias públicas representem local seguro 

para os munícipes; estudos a fim de verificar a implantação de placas indicativas 

dos proprietários de terrenos baldios localizados em nosso município; a 

instalação de semáforo no cruzamento das rua Marechal Deodoro, com Prudente 

de Moraes, bairro Santa Paula; realizar a vistoria da limpeza pública da rua 

Humberto de Campos, principalmente na quinta-feira, quando ocorre a feira livre 

no bairro São José; a elaboração de estudos visando reciclar o mobiliário escolar 

substituído das unidades pertencentes à rede municipal; verificar a possibilidade 

da construção ou criação de fraldários para atender as necessidades das centenas 

de bebês que frequentam os parques da cidade; a instalação de uma base de 
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segurança fixa na praça Lucindo Cândido, bairro Nova Gerty; disponibilizar 

viatura da Guarda Civil Municipal para a disciplinar o trânsito nos horários de 

entrada e saída da EMEF Senador Fláquer, bairro Fundação; fechar a rua 

Araraquara com Durval Vivalda, para o lazer aos domingos, bairro Fundação; a 

aplicação da Lei ora outorgada, que "institui o incentivo à inclusão da atividade 

educação financeira e cidadania, nas escolas da rede pública de São Caetano do 

Sul com período integral."; a pintura de faixa para travessia de pedestres no 

cruzamento da rua Lourdes com Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; e inserir no 

plano de estudos do ensino fundamental das escolas públicas municipais, o 

conteúdo relativo à Lei n°11340/2006, Lei Maria da Penha, a fim de tornar-se 

mais um instrumento de informação na prevenção à violência contra à mulher. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2573/17 a 2576/17. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas e constantes em todo o Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o 

bairro Nova Gerty; e a instalação de uma cobertura no ponto de ônibus na rua 

Major Carlos Del Prete, altura do número 1120, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2577/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre o programa de incentivo e desconto, denominado 

IPTU Verde, no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2578/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a criação de times femininos de futebol de salão, 

no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2432/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

Sampaio Vidal, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2433/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rua Piratininga, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2440/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 2441/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Panati, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2442/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

ostensivas principalmente em toda extensão da rua Pedro Álvares Cabral, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2443/17. 

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

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

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

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

nº. 2444/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2445/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Henrica Grigoletto Rizzo, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2446/17. 

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

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

Idalino Moretti, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2447/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Itápolis, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2448/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Dr. Manoel de Abreu, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2449/17. 

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

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

Filismina Horta Mello, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 2450/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Capitão Rafael Oberdan de Nicola, 

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

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

2451/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

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

rua Dr. Gastão Vidigal, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2452/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua do Rosário, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2453/17. Eclerson Pio 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua das Bandeiras, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2454/17. 

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

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

Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2455/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Carlos Gomes, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2456/17. 

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

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

Nove de Julho, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2457/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Mogi Guassu, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2459/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2460/17. 

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

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

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

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

nº. 2461/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Maranguá, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2462/17. 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 Joaquim Lopes, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2463/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

ostensivas principalmente em toda extensão da rua Luís Louzã, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2464/17. 

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

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

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

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

Processo nº. 2465/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Pindorama, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2466/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Pirajú, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2467/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

ostensivas principalmente em toda a rua Professor Antônio de Queirós Filho, 

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

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

2468/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 
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do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da 

rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2469/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Rio Claro, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2470/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Romão Belchior Peres, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2505/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao exmo. Senhor Prefeito municipal pela 

iniciativa e pelo lançamento do diário oficial eletrônico 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. 2506/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da alameda Conde de 

Porto Alegre, 1681, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2507/17. Anacleto Campanella Junior. 

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

ostensivas nas imediações da rua Villa Lobos, bem como na rua Fernando 

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

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

nº. 2515/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de estudos e 

tratativas para que as unidades de saúde da região contem com profissionais com 

formação em LIBRAS para o atendimento das pessoas portadoras de deficiência 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2564/17. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente no período noturno, nas 

dependências e nos arredores da praça Clair Bracesco Pavani localizada na rua 

Justino Paixão, confluência com as ruas Padre Antônio Vieira e Anchieta, Jardim 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2565/17. 
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Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao grupo institucional de dança da Fundação das 

Artes, em razão das conquistas alcançadas no Festival Norte Dança 2017, 

ocorrido nos dias 21, 22 e 23 de abril, na cidade do Porto, em Portugal. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2566/17. Sueli Aparecida 

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

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Prefeito Regional do bairro Ipiranga, 

Senhor Amandio Martins e a sua valorosa equipe, chefiada pelo Senhor Wilians 

Francisco Donato Nascimento, pelo atendimento cortês, dirigido à Comissão 

Especial do Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, no 

último dia 26 de abril deste ano. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2567/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no 

período noturno, no entorno da Escola Estadual Cel. Bonifácio de Carvalho, 

localizada na avenida Dr. Augusto de Toledo, 195, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2568/17. Caio Eduardo 

Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas no período noturno no entorno da EMEF Prof. 

Vicente Bastos, localizada na rua Humberto de Campos, 550, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2569/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro, com especial atenção 

na rua Teffé, próximo ao número 525, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2570/17. 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 Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2571/17. 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 Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2572/17. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 
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do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes em todo o bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2538/17. 

Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Dr. Abib João Kirche. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2550/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Armando 

Furlan. 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 dos senhores: Abib João Kirche e Armando Furlan. Assim é 

procedido. O Sr. Presidente, Eclerson Pio Mielo convoca o Vice, Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo para que assuma a Presidência da Mesa. Esgotadas as 

matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Vice-

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso 

da palavra o Nobre Edil: Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. 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 2954/15. Paulo Roberto de Jesus. 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 ‘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 2º Turno”. “Publique-se”. Reassume a 

Presidência da Mesa, o Sr. Presidente, Eclerson Pio Mielo e o 1º Secretário, 

Vereador Maurício Fernandes da Conceição, dá continuidade à leitura das 

matérias. Item II - Processo nº 3162/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 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 ‘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 2º Turno”. 

“Publique-se”. Item III - Processo nº 0489/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 2ª 
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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 2º Turno”. “Publique-

se”. Item IV - Processo nº 4367/16. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Institui o Plano Municipal de Drenagem 

e Manejo das Águas Pluviais Urbanas do Município de São Caetano do Sul e dá 

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

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item V - Processo nº 1984/17. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a revogação da Lei nº 3.702, de 2 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”. 

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”. Pela ordem, o Edil Anacleto Campanella Júnior solicita a 

suspensão da sessão por 5 (cinco) minutos e o Presidente atende o requerimento 

e a sessão é suspensa. Reaberta a sessão, o 1º Secretário, Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição, dá continuidade à leitura da ultima matéria. Item VI - 

Processo nº 1521/17. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer nº 029, de 2017/2018, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Proíbe a instalação de catracas 

eletrônicas nos ônibus que operam no sistema de transporte coletivo do 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, usam da palavra os Edis: Eclerson Pio Mielo e Jander Cavalcanti de 

Lira. Pela ordem, pede a palavra o autor, Vereador Eclerson Pio Mielo que 

solicita o arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Para encaminhar votação, usa da palavra o Edil 

Anacleto Campanella Júnior. Colocado em votação o “Pedido de Aquivamento” 

fica “Aprovado o Pedido de Arquivamento”, com 5 (cinco) votos contrários 

dos Edis: César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti 

de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Para 
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justificar o voto, usa da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O Edil 

Anacleto Campanella Júnior solicita a repetição dos votos contrários. Esgotados 

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

dezoito horas e trinta e dois 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. ..................................................................... 

 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 

 

MAURÍCIO FERNANDES DA 

CONCEIÇÃO 
1º SECRETÁRIO 


