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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 09 (NOVE) DIAS 

DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e trinta 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. As Atas da 12ª Sessão Ordinária 

e da 2ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Maurício Fernandes da Conceição, que procede à leitura 

das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 0606/17. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos nº 11.131, de 19/04/17 e nº 11.134, de 26/04/17. “Ciente”. Processo 

nº. 0717/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.127, de 17/04/17. “Ciente”. Processo 

nº. 2699/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.128, de 17/04/17. “Ciente”. Processo 

nº. 2700/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.133, de 24/04/17. “Ciente”. Processo 

nº. 2769/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder 

Executivo a conceder abono aos servidores que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2632/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Denomina ‘praça da Bíblia’, o logradouro existente na confluência da avenida 

Goiás, rua Pedro José Lorenzini e avenida Senador Roberto Simonsen.". “Às 

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

2633/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "altera a redação da ementa 

e do artigo 1º da Lei n° 5.378, de 22 de fevereiro de 2016, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2634/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a prioridade do atendimento, nas Unidades Básica de Saúde 

(UBS), a todas as mulheres, com menos de 60 (sessenta) anos e que tenham sob 

sua responsabilidade pessoa com necessidade de cuidados especiais e dá outras 

providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 2635/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Altera a redação da ementa e dos artigos 1º e 2º da Lei nº: 5.440 de 24 de junho 

de 2016, que institui o estímulo à realização da Semana de Programação de 

Estudos sobre a Constituição Federal Brasileira, no contraturno da Rede 

Municipal de Ensino, na semana que compreenda o dia 09 de julho, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2675/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, a 'Semana de Fotografia de São Caetano do Sul', e da outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2676/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, o 'Salão Nacional de Arte Fotográfica de São Caetano do Sul' 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2773/17. Eduardo José Vidoski. Projeto 

de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da Lei nº 4.313, de 06 de 

setembro de 2005, que institui a 'Campanha Permanente de Conscientização e 

Doação Voluntária de Sangue, no município de São Caetano do Sul', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2794/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Institui a divulgação de fotos dos animais disponíveis para adoção na 

seção de controle de zoonoses, canil e gatil, no site oficial da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2802/17. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 1º, da Lei 

4.248, de 15 de agosto de 2004, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2803/17. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 2º da Lei 

4.597, de 06 de março de 2008 e dá outras providências. ". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2768/17. 

Eclerson Pio Mielo. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 

Cidadão Sulsancaetanense ao Senhor Antônio Pastorin, pelos relevantes 

serviços prestados ao município". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2605/17 a 2629/17. 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 avenida Paraíso, bairro Oswaldo Cruz; 

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

intensivas em toda extensão da rua São Pedro, bairro Olímpico; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua 

Tupiniquins, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da travessa da Fonte, bairro Olímpico; determinar 

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

Valentino Frigo, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Sabino Leandrini, bairro Olímpico; 

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

travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, bairro Olímpico; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Vital Brasil 

Filho, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Coronel Camisão, bairro Oswaldo Cruz; 

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

rua Francesco de Martini, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Giovani de Nardi, bairro 

Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Guia Lopes, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Ingá, bairro Oswaldo 

Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão 

da rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Oswaldo Cruz; determinar a 

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

bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Pedro Duo, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Rio de Janeiro, 

bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Serafim Carlos, bairro Oswaldo Cruz; determinar a 

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

bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Peri, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Porto Calvo, bairro 

Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Prates, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Purus, bairro Oswaldo 

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

extensão da rua Xavantes, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2630/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a repintura da faixa de carga e descarga na rua Ribeiro 
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de Barros, 20, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2631/17. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

alteração da Lei 5.406 de 26 de abril de 2016, no sentido de efetivação para que 

o uso de papel reciclado seja implantado nos órgãos públicos no âmbito no 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2638/17 a 2641/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: uma ampla 

vistoria das placas de logradouros das vias públicas de São Caetano do Sul, 

bem como a substituição da placa que identifica a rua Desireè Malateaux, bairro 

Mauá; realizar a manutenção do passeio público, localizado na rua Mauá, 

confluência com a estrada das Lágrimas, bairro Mauá; a reforma do passeio 

público, localizado na rua da Eternidade, especialmente no trecho que 

compreende as ruas Ana Maria Martorelli e João D'Agostini, bairro Mauá; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas Henrica 

Grigoletto Rizzo, Arlindo Marchetti, alameda Conde de Porto Alegre e 

adjacências, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2642/17 a 2653/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a abertura 

do parque Catarina Scarpano D’Agostini para animais de estimação, inclusive 

em dias de semana, como fiel cumprimento do decreto nº 10.896 de 18 de 

agosto de 2015; a reforma dos banheiros da escola estadual Dona Idalina 

Macedo da Costa Sodré, localizada na rua Conselheiro Lafayette, 619, bairro 

Santa Paula; a criação de espaço pet com cercado, torneiras, bancos, lixeiras, 

brinquedos e outros nas proximidades da Cidade das Crianças, teatro Paulo 

Machado e Anne Sullivan, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, como forma de prevenir roubos e furtos, tais 

como os que tem sido relatados por moradores, na região do São José; as 

providências necessárias para a aquisição de aparelhos medidores de decibéis 

(decibelímetros); a manutenção dos holofotes instalados na calçada do teatro 

Vladimir Capella (teatro do CECAPE) na rua Tapajós, 300, bairro Barcelona; 

as providências necessárias a fim de que se proceda o conserto do telhado, 

especificamente na altura do páteo central (próximo à claraboia), da EMI 

Ângela Massei, situada na rua Nestor Moreira, 360, bairro Cerâmica; a 

retomada e manutenção do Auxílio Educacional Complementar AEC aos 

estudantes que já eram beneficiários do aludido benefício, com estudos sobre a 

viabilidade de novas concessões a novos estudantes; a liberação da calçada no 

trecho em obras do estádio municipal Anacleto Camapanella, e como medida 

emergencial, em não havendo possibilidade imediata (que é o que se deseja) 
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sejam adotadas providências para a criação de uma espaço provisório isolado 

por cones por onde seja possível o trânsito de pedestres até que a calçada esteja 

em condições de uso (1ª reiteração da indicação protocolada sob o nº 1205); a 

poda das árvores localizadas na extensão da rua Antônio Galo, bairro 

Barcelona; proceder vistoria com vistas a instruir notificação ao proprietário 

para que proceda a limpeza do terreno localizado em frente à rua Antônio Galo, 

122, bairro Barcelona; e as providências necessárias para diminuir o tempo de 

entrega dos exames realizados pela rede pública de saúde, em especial os de 

urgência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2658/17 a 2663/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação do "Espaço ONG" no terminal municipal 

de ônibus Nicolau Delic da cidade de São Caetano do Sul, e dê outras 

providências; estudos técnicos e após os mesmos a instalação de redutores de 

velocidade, (lombo-faixa), defronte as escolas municipais; medidas para 

instalar lombo-faixa, radar ou semáforo, na rua Eduardo Prado, altura do 

número 264, bairro São José; instalar microfones, alto falantes e 

amplificadores, fixos ou portáteis, em todas as salas de aula das escolas 

públicas municipais no âmbito do município de São Caetano do Sul; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir o programa "Farmácia 

Solidária" no município de São Caetano do Sul, dando outras providências; e a 

realização de estudos para implantar o plantão noturno do Centro de Zoonoses 

todos os dias da semana. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2664/17 a 

2667/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas Havaí, Teresina, Teodoro 

Sampaio e adjacentes, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Ivaí, Tibagi e alameda 

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

intensivas nas imediações das ruas Taipas, Nazaret e rua Campos Salles, bairro 

Barcelona; e instalar semáforos com temporizador, para pedestres, no 

cruzamento da rua Santo Antônio com rua Baraldi, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2674/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando avaliação da saúde e poda das árvores 

existentes em toda a extensão da alameda Araguaia, e próximas ao nº 644, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2677/17 a 2681/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a construção de 
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rotatória para organização do trânsito na confluência da avenida Guido Aliberti, 

sentido bairro-centro, com a avenida Presidente Wilson (SP); a tapagem do 

buraco no leito carroçável, situado na rua Piratininga, 487, bairro Barcelona; 

redução de velocidade na avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; 

a disponibilização de um orientador de trânsito na esquina da avenida Dr. 

Augusto de Toledo com a rua Rafael Correa Sampaio, no horário das 07:00 às 

08:00, para disciplinar o fluxo de veículos e pedestres; e a disponibilizar um 

orientador de trânsito na esquina da avenida Dr. Augusto de Toledo e rua 

Marechal Deodoro, no horário das 07:00 às 08:00, para auxiliar no fluxo de 

pedestres e veículos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2682/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre publicar no portal 

eletrônico da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, informações sobre 

os plantões médicos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2683/17 e 

2684/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: denominar 

de EMEI Armando Furlan a nova escola de educação infantil, em construção, 

na rua Saldanha Marinho, com a rua Nazaret, bairro Santa Paula; e a reparação 

de galerias de águas pluviais, bem como recapeamento asfáltico na avenida 

Papa João XXIII, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2685/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que o Atende Fácil seja transferido de local, com vistas para que 

seja instalado em cima do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2690/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e 

outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que disponha sobre 

a obrigatoriedade do plantio de árvores para as novas construções no município 

de São Caetano do Sul, de acordo com o estabelecido na Lei Municipal nº 

4992/2011. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2692/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

recapeamento asfáltico no leito carroçável na rua Lourdes, 494, bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2695/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar o 

recapeamento e nivelamento do asfalto na rua Amazonas, 2301, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2696/17 a 2698/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a criação de recuo (baia) no ponto de ônibus - 

parada das Lágrimas, localizado na estrada das Lágrimas, sentido Centro, em 

frente ao cemitério das Lágrimas, bairro Mauá; a realização de serviço de 
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fresagem - (ranhuras), bem como a posterior aplicação de um novo piso 

asfáltico em toda a rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty; e a realização de 

serviço de fresagem - (ranhuras), bem como a posterior aplicação de um novo 

piso asfáltico em toda a extensão da rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2725/17 a 2743/17. 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 avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Turmalinas, bairro 

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

extensão da rua Lítio, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua do Coral, bairro 

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

extensão da rua Garça, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

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

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

extensão da travessa Santa Rita, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Marechal Cândido 

Rondon, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Paschoale Cavana, bairro Oswaldo Cruz; 

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

Mangabeira, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; 

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

rua Roma, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

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

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

rua Antônio Martorelli, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Dr. Augusto de 

Toledo, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Amadeu Bortoletto, bairro Oswaldo Cruz; 

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

rua Ari Barroso, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Lisboa, bairro Oswaldo Cruz; e 

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

rua Brasília, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2744/17 e 2745/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o aumento 
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do número de atendimentos do programa "Saúde da Família" no município de 

São Caetano do Sul. rua São Paulo, 1840, 4 andar, bairro Santa Paula; e o 

pagamento da subvenção 2016 destinada à Casa Padre Luis Scrosoppi, no 

bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2746/17 a 2748/17. 

Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a pintura de faixa de carga e descarga 

na avenida Prosperidade, 717, em frente a empresa Pombo Branco Ind. Com. 

Ltda, bairro Prosperidade; a instalação de uma guarita da Guarda Civil 

Municipal na rua Bahia, com a rua João Molinari - praça Rotary Club, nas 

proximidades da UBS Angelo Antenor Zambom, bairro Boa Vista; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por toda extensão e 

ruas circunvizinhas da rua Bahia, praça Rotary Club, UBS Angelo Antenor 

Zambom, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2750/17 a 

2752/17. 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 implantar na cidade de São 

Caetano do Sul em parceria com a iniciativa privada o projeto "Instale uma 

lixeira"; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a inclusão 

da tipagem sanguínea e do fator Rh nas carteiras ou prontuários de estudantes 

das redes públicas e privadas de ensino; e criar bolsão preferencial de parada 

nos cruzamentos de avenidas de grande circulação de veículos para motos e 

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

Processos nºs. 2754/17 a 2757/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização do Centro de Especialidades Médicas Samuel Klein, 

rua Heloísa Pamplona, 269, bairro Fundação; a realização de estudos visando 

o recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua Amazonas, 2441, bairro 

Oswaldo Cruz; a realização de estudos visando a revitalização da praça do 

maçon, situada na rua Manoel Augusto Ferreirinha, bairro Mauá; e a realização 

de estudos visando a revitalização da praça Moraes Sarmento, situada na rua 

Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2759/17 a 2763/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos 

arredores da praça da Bíblia, localizada na rua Pedro José Lorenzini, esquina 

com a rua Espírito Santo, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da avenida Tietê, bairro Nova Gerty; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável do trecho da rua São Francisco, 
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adria, bairro Santo Antônio; a aceitação pela rede municipal de saúde de 

receitas e pedidos de exames de médicos particulares ou que não estão 

credenciados pela Secretaria Municipal de Saúde; e que cada escola municipal 

possa contar com uma enfermeira, para prestar atendimento às crianças, em 

caso de acidentes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2766/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreirada Silva e outros. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a implantação de projeto de arborização urbana no 

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

2767/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implantação de "faixas elevadas" para travessia de pedestres, em 

frente aos quatro CISEs (Centros Integrados de Saúde e Educação da Terceira 

Idade): Moacyr Rodrigues, bairro Santo Antônio, João Nicolau Braido, bairro 

São José; Francisco Coriolano de Souza, bairro Nova Gerty; e João Castaldelli, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2770/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir a "campanha 

permanente de prevenção à exposição solar infantil" no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2771/17 e 2772/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação placas 

de trânsito indicativas de acesso ao estádio municipal Anacleto Camapanella 

nos pontos principais da cidade; e reforma e revitalização do CAISM (Centro 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher), rua Herculano de Freitas, 200, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2774/17 e 2775/17. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de aplicativo na rede de 

educação, para que os pais possam acompanhar o desenvolvimento escolar de 

seus filhos a distância, via celular; e a manutenção do passeio público na rua 

Herculano de Freitas, 535, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2777/17 a 2785/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

antiga fábrica das Indústrias Matarazzo, rua Maximiliano Lorenzini, complexo 

viário Luiz Olinto Tortorello, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da praça Luiz Olinto Tortorello, 

avenida Goiás, próximo ao número 600, Câmara Municipal, bairro Santo 

Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; o recapeamento 
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asfáltico do leito carroçável da rua Amazonas, especialmente na altura do 

número 1515, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável da rua Amazonas, especialmente na altura do nº 2301, bairro Santo 

Antônio; a reforma do prédio do 6º Batalhão de Polícia Militar - 3ª Cia, avenida 

Goiás, 2000, bairro Santa Paula; a revitalização da praça Isidoro Miron, 

localizada na rua Pindorama, esquina com a avenida Vital Brasil Filho, escola 

Silvio Romero, bairro Olímpico; a troca do poste de iluminação, instalado na 

avenida Conde Francisco Matarazzo, 484, bairro Fundação; e o aumento das 

vagas reservadas para o estacionamento de idosos, em toda a extensão da rua 

Taipas, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2786/17 a 

2789/17. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar mão única 

de direção nas vias: rua São Bernardo e rua Santo André, bairro Boa Vista; 

adequar os semáforos localizados na rua Amazonas com a avenida Paraíso e 

com a avenida Fernando Simonsen, bairro Oswaldo Cruz; adequar o semáforo 

localizado na rua Silvia com a avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico; e 

recapeamento asfáltico na rua João Molinari, altura do nº 323, bairro Boa Vista. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2790/17 e 2791/17. Anacleto 

Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a remoção do vaso de plantas instalado 

na calçada da avenida Dr. Augusto de Toledo, 196, bairro Santa Paula; e 

realização emergencial de uma operação tapa-buracos nas imediações entre os 

bairros Santa Paula, Oswaldo Cruz e Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2792/17 e 2793/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: nova sinalização viária na rua São Paulo, bairro Santa Paula; e 

concessão de anistia de juros e multas aplicadas por atrasos nos pagamentos de 

impostos do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2795/17 a 2797/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: providências no sentido de efetuar o recolhimento do carro 

abandonado na rua Alegre, 1093, bairro Santa Paula; combater a infestação de 

cupins e demais parasitas, bem como a realização de poda dos galhos das 

árvores localizadas na rua Flórida, 1319, e 1327, bairro Barcelona; e 

providências no sentido de efetuar a poda dos galhos da árvore localizado na 

rua Oriente, 823, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2804/17 a 2818/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 
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a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da praça das Andorinhas, bairro Santa 

Maria; que seja instalada lombada eletrônica em frente à escola Nana Nenê, 

localizada na rua Oswaldo Cruz, 800, bairro Santa Paula; a possibilidade de 

realizar pintura de faixa de solo com os dizeres "embarque e desembarque", em 

frente à escola Nana Nenê, rua Oswaldo Cruz, 800, bairro Santa Paula; 

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

Silvio de Aguirre, bairro Barcelona; para realizar a remoção da árvore 

localizada na rua Silvio de Aguirre, 45, bairro Barcelona; o conserto e a 

manutenção dos brinquedos no parque localizado na rua Silvio de Aguirre, 

altura do número 45, bairro Barcelona; a instalação de um bicicletário na rua 

Alegre, 497, a fim de atender a Secretaria Municipal de Educação , bairro Santa 

Paula; a poda profilática da copa da árvore localizada na rua Gonzaga, 426, 

bairro Oswaldo Cruz; que seja reformado o passeio público (calçada) na rua 

Pirajú, entre os números 196 e 198, bairro Olímpico; o replantio de duas árvores 

na rua Pirajú, nos números 196 e 198, bairro Olímpico; a reforma e manutenção 

da quadra de futebol localizada na rua sílvio de aguirre, altura do número 45, 

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

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

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Pan, bairro Nova Gerty; 

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

Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; e a instalação de lombofaixa, na rua 

Baraldi, com a rua Santa Catarina, em frente a praça Arcoverde, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2819/17. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de lombada de contenção 

de velocidade na rua Vanda, 205, UBS Dr. Ângelo Antenor Zambom, bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2820/17 e 2821/17. Eduardo 

José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da faixa de travessia de 

pedestres, localizada na rua Lourdes, na altura do n° 525, bairro Nova Gerty; e 

a manutenção do passeio público localizado na rua Silvia, ao lado da escadaria 

de acesso à rua Caetano Garbelotto, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2822/17 a 2828/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

criação do projeto facultativo "Táxi observador" e dispor sobre o uso de sistema 

de segurança integrada com plataforma baseada em vídeo monitoramento em 

tempo real nos veículos táxis que estão ativados no município de São Caetano 
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do Sul; a emissão de alvará de localização e funcionamento provisório para 

microempresas e empresas de pequeno porte do município de São Caetano do 

Sul; instituir o título de Empresa Amiga do Idoso para as empresas privadas 

que menciona e dá outras providências; criar a certidão de acessibilidade, no 

âmbito do município de São Caetano do Sul; diretrizes para o programa 

pedagógico hospitalar destinado às crianças e aos adolescentes hospitalizados 

no âmbito do município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação de sistema único de cadastro para doação 

de sobras de materiais de construção oriundos de incorporadoras, construtoras 

e obras particulares e públicas para pessoas de baixa renda, entidades 

beneficentes e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos de nosso 

município e dar outras providências; e o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre dispõe sobre a campanha do ensino-aprendizagem 

dos alunos da rede pública municipal de ensino de São Caetano do Sul, e dá 

outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2830/17 e 2831/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

buracos no leito carroçável, nos trechos que compreendem de fronte aos 

números 393, 412 e 492 da rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty; e a 

instalação de uma base fixa de segurança na praça Ivanhoé Espósito, localizada 

na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2833/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a reserva de assentos da primeira fila às crianças com 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH - em salas de aula 

de escolas públicas municipais e de escolas privadas no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2835/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

construir uma escola de educação infantil em uma parte da praça "Luiz Olinto 

Tortorello", localizada na avenida Goiás, entre as ruas Manoel Coelho e Rio 

Grande do Sul, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2581/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua São Bento, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2582/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua São Pedro, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado”. Processo nº. 2583/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Tupiniquins, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2584/17. 

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

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

travessa da Fonte, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2585/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da travessa Valentino Frigo, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2586/17. 

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

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

Sabino Leandrini, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2587/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, 

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

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

2588/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da avenida Paraíso, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2589/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da avenida Vital Brasil Filho, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2590/17. 

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

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

Coronel Camisão, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2591/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

principalmente em toda extensão da rua Francesco de Martini, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2592/17. 

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

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

Giovani de Nardi, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2593/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Guia Lopes, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2594/17. 

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

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

Ingá, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2595/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2596/17. 

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

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

Paulista, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2597/17. 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 Duo, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2598/17. 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 de Janeiro, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2599/17. 

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

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

Serafim Carlos, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 2600/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Urupema, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2601/17. 

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

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

Peri, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2602/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Porto Calvo, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2603/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Prates, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2604/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Purus, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2636/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

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

nas ruas: Henrica Grigoletto Rizzo, Arlindo Marchetti, alameda Conde de Porto 

Alegre e adjacências, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2637/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo, visando providências 

quanto aos fios de energia elétrica, localizado na rua Marina, altura do nº 1500, 

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

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

2654/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Ministério da Saúde, visando a revisão da metodologia para fixação do prazo 

de validade do laudo de Solicitação, Avaliação, e Autorização de 

Medicamentos, do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(LME), a depender do caso, majorando-o, tornando-o bienal/anual e, nos 
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estritos termos recomendados pelo médico responsável pela prescrição do 

medicamento distribuído gratuitamente pela rede pública. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2655/17. César Rogério Oliva. 

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

rondas ostensivas na totalidade do bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2656/17. Eduardo José Vidoski e outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Associação Desportiva São Caetano (Azulão), em razão do 

retorno à 1ª Divisão do Campeonato Paulista, e por conquistar a vaga na final 

do Campeonato Paulista série A-2. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

A seguir, o 2º Secretário dá continuidade à leitura das matérias do expediente. 

Processo nº. 2657/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa AES Eletropaulo, visando a poda do mato e a limpeza do 

terreno, murado/cercado, onde estão instaladas as torres de transmissão de 

energia elétrica, com entrada pela rua Azulão, altura do n. 70, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2668/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas Taipas, Nazaret e Campos 

Salles, bem como em suas adjacentes, no bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2669/17. Ubiratan Ribeiro 

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

visando rondas ostensivas nas ruas Havaí, Teresina e Teodoro Sampaio, bem 

como em suas adjacentes, no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2670/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas nas vias alameda Araguaia, Tibagi, Ivaí e adjacentes, no 

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

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

2672/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à cidade de Rio Grande da Serra, 

pelo seu aniversário de 53 anos comemorado no último dia 03 de maio. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2673/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Núcleo de Convivência Menino Jesus, 

pelo aniversário de 22 anos, alcançado no último dia 26 de abril. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2686/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE -  Departamento de Águas 

e Energia Elétrica - São Paulo, visando adoção de medidas para limpeza dos 

piscinões da região do Grande ABC, em especial, nas imediações 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. 2687/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, visando adoção de 

medidas para desassoreamento da calha do ribeirão dos Meninos, em especial, 

nas imediações 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. 2688/17. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE - Departamento de Águas 

e Energia Elétrica, visando adoção de medidas para desassoreamento da calha 

do rio Tamanduateí, em especial, nas imediações 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. 2689/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas utilizando bases de Segurança 

Móvel na divisa do município de São Caetano do Sul com cidades limítrofes. 

avenida Goiás, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2693/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando 

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

imediações da rua Humberto de Campos e avenida Antônio da Fonseca 

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

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

nº. 2694/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

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

ruas Eldorado, Diamantes e Fortuna, do bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2701/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 
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visando rondas ostensivas nas imediações das rua Vieira de Carvalho, bairro 

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

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

2702/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

2703/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações 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. 2704/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

imediações da rua Silvio de Aguirre, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2705/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da praça das Andorinhas, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2706/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da avenida Prosperidade, 

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

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

2707/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Turmalinas, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2708/17. 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 Lítio, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2709/17. 

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 

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

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 2710/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Garça, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2711/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua São José, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2712/17. 

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

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

travessa Santa Rita, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2713/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Marechal Cândido Rondon, bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2714/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Paschoale Cavana, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2715/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Otávio Mangabeira, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2716/17. 

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

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

Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2717/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Roma, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2718/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo 
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Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2719/17. 

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 Martorelli, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2720/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro 

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

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

2721/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Amadeu Bortoletto, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2722/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Ari Barroso, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2723/17. 

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

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

Lisboa, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2724/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Brasília, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2749/17. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

guarita da Polícia Militar na rua Bahia, com a rua João Molinari - praça Rotary 

Club, UBS angelo antenor zambom, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2753/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e 

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

Congratulações à Associação Desportiva São Caetano, por ter mais uma vez 

(como bicampeão), alegrado os corações dos sulsancaetanenses conquistando 

o Campeonato Paulista de Futebol de 2017, série A2, no dia 6 de maio. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2758/17. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos arredores do campus da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, situado na avenida 

Goiás, 3000, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2776/17. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando 

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

da avenida Presidente Kennedy, especialmente próximo ao número 4.174, 

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

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

2798/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a rede Empreendedorismo de 

Salto (EDS), por mais uma edição do "Encontro com empreendedoras" voltado 

à realização de palestras às mulheres empreendedoras com o tema "três passos 

para o sucesso da sua empresa", ocorrido na Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul - USCS, no dia 4, deste mês. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2799/17. 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 Pelegrino 

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

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

Processo nº. 2800/17. 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 nas proximidades da escola municipal 

de ensino Professora Alcina Dantas Feijão, localizada na rua Capivari, bairro 

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

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

2801/17. 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 nas vias: rua Nazaret, e rua Flórida, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2829/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, na pessoa do "mui" digno comandante Capitão Policial 

Militar João Francisco Terron, para envidar estudos junto ao Comando Geral 
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da Polícia Militar do estado de São Paulo para, em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Segurança e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, instalar 

na avenida Goiás cabines da Polícia Militar nos mesmos moldes daquelas 

visualizadas na avenida Paulista na cidade de São Paulo-SP. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2832/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas e constantes nas imediações das ruas Ulisses 

Tornincasa, Humberto de Campos, Ângelo Aparecido Radin e Luiz Cláudio 

Capovilla Filho, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2834/17. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor 

Cláudio Guazzeli e sua filha Mariana Guazzelli, pelos novos desafios 

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

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

2671/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo, visando informações sobre os motivos das 

contantes quedas de energia ocorridas ultimamente nos bairros Santa Maria e 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Esgotadas as matérias 

do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede 

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os 

Nobres Edis: César Rogério Oliva e Daniel Fernandes Barbosa. Assume a 

Presidência, o Vice-Presidente, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo e 

continua a chamada nominal. Usam da palavra os Edis: Eclerson Pio Mielo e 

Edison Roberto Parra. 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 4367/16. 

Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação 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 2º 

Turno”. “Publique-se”. Item II - Processo nº 1984/17. Prefeitura Municipal. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a revogação da 
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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 e ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

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

se”. Item III - Processo nº 2747/14. Severo Neto de Oliveira. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o direito das pessoas com 

deficiência visual receberem, preferencialmente, o boleto de pagamento de 

IPTU confeccionado nos sistemas convencional e em braile no Município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça 

e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, contrário. Colocado em discussão o parecer “contrário” da 

Comissão de Finanças e Orçamento, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, o parecer “contrário” fica “Aprovado 

o parecer”. “Arquive-se”. IV - Processo nº 3154/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

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

Corredor de Rua’, a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de novembro 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 5258/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de 

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

Caetano do Sul, as ‘Paralimpíadas Escolares’ 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. Em questão de ordem, o Edil Edison Roberto Parra 

solicita vistas do projeto por 2 sessões. Colocado em votação o pedido de vistas, 

fica “Aprovado. “Vistas por 2 (duas) sessões”. Item VI - Processo nº 

1490/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

nº 028, de 2017/2018, da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao 

artigo 1º da Lei nº 5.139, de 3 de setembro de 2013, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da matrícula de irmãos no mesmo estabelecimento escolar da 

Rede Municipal, quando este oferecer turmas no mesmo nível educacional e dá 
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outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se 

encontra na mesa, pedido de arquivamento. Colocado em votação o pedido de 

arquivamento, fica “Aprovado”. Item VII - Processo nº 2131/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor 

Carlos Roberto Candido, pelos relevantes serviços prestados ao Município”. 

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. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário 

que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede título, a matéria 

exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua 

aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. 

Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão 

votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. O Primeiro 

Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 

19 (dezenove) votos “SIM”, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Para justificar 

o voto, usa da palavra o Edil Jander Cavalcanti de Lira. Pela ordem, o Vereador 

Daniel Fernandes Barbosa, faz um comunicado relevante, sendo 

complementado pelos Edis Jander Cavalcanti de Lira e Eclerson Pio Mielo. 

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

declara, às dezoito horas e vinte e sete 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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