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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 23 (VINTE E 

TRÊS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e trinta e nove minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 14ª Sessão Ordinária 

e da 6ª e 7ª Sessões Extraordinárias 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. 3113/17. Anacleto 

Campanella Junior. Projeto de Lei que "acrescenta o artigo 3ª à Lei nº 4.095, 

de 22 de outubro de 2002, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de 

sinalização e bloqueio em vias públicas do município de São Caetano do Sul e 

dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 3114/17. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 

Lei que "altera a redação do inciso I do artigo 1º da Lei nº 4.095, de 22 de 

outubro e 2002, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de sinalização 

e de bloqueio em vias públicas no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3115/17. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 

Lei que "acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 4.095, de 22 de outubro 

de 2002, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de sinalização e 

bloqueio em vias públicas do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3116/17. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 

Lei que "acrescenta o inciso iv ao artigo 1° da Lei nº 4.095, de 22 de outubro 

de 2002, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de sinalização e de 

bloqueio em vias públicas do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3117/17. Anacleto Campanella Junior. Projeto de 

Lei que "altera a redação do artigo 2º da Lei nº 4.095, de 22 de outubro de 2002, 

que dispõe sobre a instalação de equipamentos de sinalização e de bloqueio em 

vias públicas do município de São Caetano do Sul e dá outras providências". 
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“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 3128/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"institui o concurso 'Miss e Mister Afro Sulsancaetanense' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3166/17. Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que 

"dispõe sobre a inserção de dizeres nas faturas de consumo de água/esgoto, 

alertando sobre métodos de prevenção e combate a dengue, zika vírus e 

chikungunya, no município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

nº. 3317/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "institui a 

'Semana de discussões sobre as políticas públicas voltadas à defesa, proteção e 

bem-estar animal', no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3389/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.199, de 18 de fevereiro de 2004, que 

institui o serviço gratuito de exames para detecção precoce do câncer de 

próstata à população masculina acima de 50 (cinquenta) anos e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3390/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"altera a ementa, o art. 1 º e o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.280, de 16 

de março de 2005, que dispõe sobre veículo adaptado para transporte de pessoas 

deficientes e portadoras de necessidades especiais, residentes em São Caetano 

do Sul e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3391/17. Edison Roberto Parra. Projeto 

de Lei que "institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

São Caetano do Sul a ‘Semana de orientação profissional para o primeiro 

emprego nas escolas públicas municipais de São Caetano do Sul’ e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3392/17. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"dispõe sobre a prioridade do atendimento, nas Unidades Básica e Saúde 

(UBS), a todos os acompanhantes, com menos de 60 (sessenta) anos e que 

tenham sob sua responsabilidade pessoa com deficiência e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3396/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos 'pet shops', clínicas veterinárias e 

hospitais veterinários de informar aos órgãos competentes de proteção, quando 

constatarem indícios de maus tratos nos animais por eles atendidos, e dá outras 

providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 3400/17. Mesa Diretora. Projeto de resolução que 

"altera a redação da ementa, do "caput" e do parágrafo único do artigo 1º da 

resolução nº 877, de 15 de outubro de 1997, que 'cria e institui como 'Medalha 

dos Autonomistas' a distinção a ser outorgada pela presidência da Câmara 

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

de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 3092/17 a 3094/17. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalação de semáforo no cruzamento da 

alameda Conde de Porto Alegre, com rua Tibagi, bairro Santa Maria; remoção 

de 2 veículos abandonados na rua José Paolone, altura do nº156, bairro Santa 

Paula; e instalação de lombo faixa na alameda Cassaquera, altura do nº 826, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3095/17 a 3099/17. 

Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que estude a 

viabilidade de instituir decreto de permissão de uso a título precário e gratuito, 

de uma sala em um próprio municipal, para que a Associação dos Juízes 

Mediadores da Seccional de Mediação e Arbitragem de São Caetano do Sul - 

SP possa instalar uma Seccional do Tribunal de Mediação e Arbitragem; que 

viabilize a instalação de um radar eletrônico na rua eng. Rebouças, altura do 

325, nas proximidades da rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; que 

viabilize a instalação de um radar eletrônico na rua Oswaldo Cruz, altura do nº 

1.663, nas proximidades da rua Rio Negro; que viabilize estudos para instalação 

de uma base da GCM na praça da EMEF - Escola Municipal do Ensino 

Fundamental 28 de Julho, localizada na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; e 

para que estude a viabilidade de criar programação de cursos referentes ao 

projeto estadual "Time de emprego" a serem oferecidos pela municipalidade, 

com a finalidade de auxiliar, direcionar os munícipes que se encontram 

desempregados, inclusive os atiradores do tiro de guerra, a buscarem acesso ao 

mercado de trabalho, através do referido programa. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3101/17 a 3106/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

elaboração de estudos visando desativar e demolir o banheiro localizado no 

interior do Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, 320, Jardim 

São Caetano; a elaboração de estudos visando a construção de banheiros 

públicos para uso dos frequentadores do Bosque do Povo, ao lado da base de 

segurança da GCM, localizada na estrada das Lágrimas, 320, Jardim São 

Caetano; a elaboração de estudos visando a revitalização geral nas 

dependências do Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, 320, 
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Jardim São Caetano; a manutenção geral na EMI Maria D'Agostini; estudos 

sobre a possibilidade de realizar a pintura de demarcação de solo com os dizeres 

"embarque e desembarque" na rua General Osório, 287, bairro Santa Paula; e 

estudos sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico na rua dos 

autonomistas, via localizada entre a avenida Dr. Augusto de Toledo e rua José 

Paolone, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3111/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

virtual de cadeira de rodas, bengalas, muletas, andadores, cadeiras de banho e 

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

nºs. 3118/17 e 3119/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

repintura da faixa de "carga e descarga" localizada na rua Casemiro de Abreu, 

378, bairro Cerâmica; e reforço na fiscalização referente a comercialização de 

produtos por vendedores ambulantes que estão utilizando de forma irregular e 

sem autorização o passeio público da rua Santa Catarina e praça Cardeal 

Arcoverde. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3120/17 e 3121/17. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de cestos 

de lixo em toda extensão das ruas Amazonas e Oswaldo Cruz; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em todo bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3123/17 a 3127/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: colocar em caráter de 

urgência uma tampa em um "buraco" aberto localizado na rua Santa Catarina, 

198, em frente a lojas americanas, bairro Centro; reinstalar a lixeira em frente 

a rua Perrella, 365, bairro Fundação; a inclusão de uma placa de "atenção" no 

seguinte cruzamento: alameda Araguaia, 300, esquina com a rua Ivaí, bairro 

Santa Maria; melhoria na iluminação na rua Arthur Garbelotto, esquina com a 

rua Luis Fiorotti, bairro Olímpico; e a inclusão de uma placa de "proibido 

estacionar" no portão de garagem do parque Espaço Verde Chico Mendes, 

avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3129/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando realizar "campanha de prevenção a desidratação nas 

estações mais frias do ano", nos CISEs - Centros Integrados de Saúde e 

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

3130/17 a 3159/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 
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a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário noturno, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

ocorrências, no bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial, no horário noturno, notadamente, nas imediações dos 

pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas 

que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, no Centro; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário noturno, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

ocorrências, no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial, no horário noturno, notadamente, nas imediações dos 

pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas 

que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário 

noturno, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da 

cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte 

público e prevenir ocorrências, no bairro Jardim São Caetano; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário noturno, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

ocorrências, no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial, no horário noturno, notadamente, nas imediações dos 

pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas 

que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário 

das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de 

ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o 

transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário das 5 às 9 

da manhã, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da 

cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte 

público e prevenir ocorrências, no bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

ocorrências, no bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas 
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imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a 

segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, 

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

em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas imediações dos 

pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas 

que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário 

das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de 

ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o 

transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Jardim São Caetano; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário 

das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de 

ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o 

transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Mauá; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

ocorrências, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, notadamente, 

nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a 

segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, 

no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, no horário das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas imediações dos 

pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas 

que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Oswaldo 

Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no 

horário das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas 

de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o 

transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário das 5 às 9 

da manhã, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da 

cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte 

público e prevenir ocorrências, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

ocorrências, no bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, notadamente, 
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nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a 

segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, 

no bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas 

imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a 

segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, 

no bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, no horário noturno, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas 

de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o 

transporte público e prevenir ocorrências, no bairro São José; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário noturno, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

ocorrências, no bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial, no horário noturno, notadamente, nas imediações dos 

pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas 

que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário 

noturno, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da 

cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte 

público e prevenir ocorrências, no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário noturno, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

ocorrências, no bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em especial, no horário noturno, notadamente, nas 

imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a 

segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, 

no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em especial, no horário noturno, notadamente, nas imediações dos pontos e 

paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que 

esperam o transporte público e prevenir ocorrências, no bairro Santa Paula; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, no horário 

noturno, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da 

cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte 

público e prevenir ocorrências, no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3162/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 
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Edilidade, versando sobre alteração da Lei nº 4.152 de 23 de junho de 2003, 

que dispõe sobre o registro e circulação de veículos de propulsão humana e de 

tração animal, no município de São Caetano do Sul e dá outras providências, 

visando proibir veículos de tração animal no âmbito do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3165/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando providências no sentido de efetuar com 

urgência a manutenção de toda a cerca elétrica do Cemitério da Saudade, 

localizado na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 880, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3180/17 a 3192/17. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas em toda extensão da rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Paula; 

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

Monsenhor Francisco de Paula, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a rua Martim francisco, bairro Santa 

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

Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Luís Gama, bairro Santa Paula,; 

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

rua José Paolone, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Prudente de Moraes, bairro Santa 

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

extensão da rua Pinheiro Machado, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Piauí, bairro Santo 

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

extensão da rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Paula; determinar a 

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

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

intensivas em toda extensão da rua José de Franca Dias, bairro São José; e 

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

rua General Osório, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3195/17 e 3196/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua 

Bell Aliance, Jardim São Caetano; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com apoio de motocicletas no quadrilátero formado pelas 

ruas Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, Prudente de Moraes e Afonso Pena, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3197/17 a 3205/17. 
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César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: as providências necessárias para que 

seja respeitada por motoristas a faixa de pedestres instalada na rua Mariano 

Pamplona, altura do n. 138, bairro Fundação; a reinstalação dos pontos de 

parada de ônibus em ambos os sentidos na rua Mariano Pamplona, altura dos 

números 98 e 99, bairro Fundação; a poda do matagal que se desenvolveu em 

toda a extensão do terreno das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que 

margeia o ribeirão dos Meninos, ao lado do complexo viário Luiz Olinto 

Tortorello; a poda do matagal que se desenvolveu em toda a extensão do terreno 

das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, com entrada na rua Maximiliano 

Lorenzini, altura do n. 5, bairro Fundação; a poda do matagal que se 

desenvolveu em toda a extensão do terreno das Indústrias Reunidas Francisco 

Matarazzo, com entrada na rua Mariano Pamplona, 490, bairro Fundação; as 

providências necessárias para a remoção do veículo chevrolet monza, preto, 

abandonado na rua Capeberibe, 818, bairro Barcelona; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Floriano Peixoto, 

bairro Santa Paula; a limpeza dos únicos bueiros (bocas de lobo) existentes na 

rua Mariano Pamplona, altura do n. 32, bairro Fundação; a instalação de ao 

menos mais 6 (seis) bocas de lobo (bueiros) na rua Mariano Pamplona, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3207/17 e 3208/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências no sentido 

de que seja realizada a abertura de passagem da viela de acesso às ruas Santo 

Antônio e Pernambuco ao lado da Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul - USCS, campus no Centro (rua Santo Antônio, nº 50), bem como a 

ampliação da iluminação da mesma e nas ruas do entorno da universidade; e 

providências para que seja feita uma avaliação para promover a sinalização de 

solo que qualifique vaga para "carga e descarga" em frente "duboie bar", na rua 

Manoel Coelho, 585, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3210/17 a 3219/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

da faixa de pedestres, no cruzamento da rua Nelson e avenida Guido Aliberti, 

bairro Mauá; a tapagem de buraco no leito carroçável, situado na rua Francisco 

Falzarano, 130, bairro Mauá; a repintura da sinalização horizontal de trânsito 

"pare", no cruzamento da rua Nelson e avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; a 

sinalização de solo para travessia de pedestres, defronte a entrada da UBS 

Darcy Sarmanho Vargas, rua General Estilac Leal, 58, bairro Mauá; o 

nivelamento do asfalto sobre a faixa de pedestres, na rua Capivari, 171, bairro 
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Nova Gerty; a limpeza e a instalação da grade de proteção do bueiro situado na 

esquina das ruas João Ramalho e Epitácio Pessoa, bairro Boa Vista; nova 

pintura de faixa de pedestres, na rua Aguapei, 144, bairro Nova Gerty; a 

repintura da faixa de pedestres, na entrada da UBS Amélia Richard Locatelli, 

praça Francisco Pires, bairro Santa Maria; a sinalização de solo para travessia 

de pedestres, defronte ao portão de entrada da EE Dona Idalina Macedo da 

Costa Sodré, rua Conselheiro Lafayette, 619, bairro Barcelona; e a repintura da 

faixa de pedestres, na entrada do Centro Recreativo Esportivo Fundação, rua 

Ceará, 509, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3221/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a criação da "Coordenadoria de Defesa, Proteção e Bem-estar 

Animal", no município de São Caetano sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3231/17 a 3263/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: criar 

parceria cultural entre a SEEDUC e SEECULT a fim de que as crianças do 

ensino infantil e fundamental possam conhecer, conviver a apreciar a arte em 

suas mais variadas formas; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Romão Belchior Peres, bairro Olímpico; 

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

travessa Ana Maria, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Washington Luís, bairro São José; 

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

travessa Vali, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Senador Fláquer, bairro São José; 

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

rua primeiro de maio, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Padre Mororo, bairro São José; 

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

rua Padre Manoel da Nóbrega, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Luiz Cláudio Capovilla 

Filho, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua João Almendra, bairro São José; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Humberto de 

Campos, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Duvilio José Quaglia, bairro São José; 

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

rua Eduardo Prado, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Joaquim Nabuco, bairro Santo 
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Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Barros, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Ângelo Aparecido Radim, bairro São 

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

da rua Adonel De Souza Maciel, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Antônio da Fonseca 

Martins, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São 

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

da rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Machado de Assis, bairro Santo 

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

extensão da rua Clemente Ferreira, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Conceição, bairro 

Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Marina Jacomini, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da travessa Regina Oneda, 

bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Tiradentes, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua São Carlos, bairro Santa 

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

extensão da rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Santa Rosa, 

bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua Monte Alegre, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua José de Alencar, 

bairro Santo Antônio; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua José Benedetti, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3299/17 a 3302/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua São Francisco, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Rui Barbosa, bairro Santo 

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

extensão da rua São Jorge, bairro Santo Antônio; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Archinto Ferrari, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3305/17. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas para que envie uma equipe de campo 

para a realização da instalação de uma lombo faixa para a contenção de 

velocidade na rua Manoel Coelho, 611, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3310/17 a 3316/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: ajuste o tempo dos semáforos para travessia de pedestres em toda a 

extensão da avenida Goiás; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas vias: Bras Cubas, Papa João XXIII, Estácio de Sá e Libero 

Badaró, no Jardim São Caetano; que ajuste o tempo dos semáforos para 

travessia de pedestres em toda a extensão da rua Visconde de Inhaúma; que 

ajuste o tempo dos semáforos para travessia de pedestres em toda a extensão da 

avenida Presidente Kennedy; a instalação de azulejos em todas as baias do canil 

da Guarda Civil Municipal, bairro Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas vias Diamantes, Mercúrio, Safira, Coral e do 

Níquel, no Prosperidade; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e 

demais vias de acesso (vielas) à estação rodoviária e ferroviária de São Caetano 

do Sul, no bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3320/17 e 

3321/17. Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a publicação de 

obituário no Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul; e 

desratização e limpeza dos bueiros localizados na avenida Presidente Kennedy, 

especialmente nas proximidades do número 1175, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3323/17 a 3326/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção ou substituição da tampa de bueiro localizado 

na rua Justino Paixão, de fronte à praça Clair Bracesco Pavani, Jardim São 

Caetano; a manutenção ou substituição da tampa de bueiro localizado na rua 

Juruá, confluência com a rua Octávio Hildebrando, bairro Mauá; a manutenção 

da botoeira de travessia de pedestres localizada na estrada das Lágrimas, 

confluência com a rua da Eternidade, bairro Mauá; e a poda da vegetação, bem 

como a remoção de entulho localizado no canteiro lateral do Tênis Clube de 

São Caetano do Sul na rua Amadeu Vezzaro, confluência rua Justino Paixão, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3327/17 a 3331/17. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação do Prontuário 

Eletrônico do Cidadão - PEC, ou seja, a informatização de todo o sistema de 

atendimento de saúde do município, integrando unidades básicas de saúde, 
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centros de especialidades médicas, unidades especiais de saúde, pronto socorro 

municipal e complexo hospitalar; permitir o parcelamento do pagamento das 

despesas relativas a inumação, exumação e permissão de uso de nicho pelos 

munícipes de São Caetano do Sul; a padronização do atendimento ao munícipe 

nos órgãos municipais, principalmente na emissão de protocolos; disponibilizar 

internet sem fio aos usuários das linhas de transporte coletivo municipais; e a 

implantação de uma área destinada a instalação de food trucks no município. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3332/17 a 3335/17. Jander Cavalcanti 

de Lira e Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico na rua José de Franca Dias, bairro São José; o recapeamento asfáltico 

na rua João Almendra, bairro São José; o recapeamento asfáltico na viela 

Antonio Dattilio, altura do n.º 397 da rua José de Franca Dias, bairro São José; 

e o recapeamento asfáltico na rua Padre Manoel da Nóbrega, bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3336/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a repintura da faixa de 

carga e descarga na rua Oswaldo Cruz, 669, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3338/17 a 3345/17. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de cobertura (abrigo) de ponto de parada ônibus 

na rua Amazonas, próximo ao número 1206, bairro Cerâmica; determinar a 

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

Brasil Filho, bairro Olímpico; a reforma e eventual instalação de bebedouros 

no parque Chico Mendes, avenida Fernando Simonsen, bairro São José; a 

reforma dos banheiros do parque chico mendes, avenida Fernando Simonsen, 

Prefeitura Municipal, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas especialmente no período noturno, na rua Aguapei, entre a 

avenida Tietê e rua Marlene, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na alameda Conde de Porto Alegre, entre as ruas 

paraguassú e Madeira, bairro Santa Maria; a instalação de cobertura (abrigo) 

no ponto de parada de ônibus na avenida Senador Roberto Simonsen, próximo 

ao 936, bairro Santo Antônio; e a instalação de cobertura (abrigo), no ponto de 

parada de ônibus localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, próximo 

ao número 807, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3347/17 a 3358/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

das instalações da estação jovem, rua Serafim Constantino, terminal Nicolau 

Delic, bairro Centro; a cobertura no ponto de parada de ônibus (abrigo) na 
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avenida Senador Roberto Simonsen, altura do número 55, bairro Centro; a 

instalação de cobertura no ponto de parada de ônibus (abrigo) na rua Espírito 

Santo, altura do número 574, bairro Santo Antônio; a realização de estudos 

visando a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus 

localizado na rua Baraldi, altura do número 835, bairro Centro; à realização de 

estudos visando a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus 

na rua Manoel Augusto Ferreirinha, próximo ao número 31, bairro Nova 

Gerty,; a realização de estudos visando à instalação de cobertura (abrigo) no 

ponto de parada de ônibus na avenida Senador Roberto Simonsen, altura do 

número 1387, bairro Cerâmica; a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de 

parada de ônibus localizado na rua Amazonas, altura do número 1611, bairro 

Cerâmica; a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus na 

rua Amazonas, altura do número 959, bairro Santo Antônio; a instalação de 

cobertura no ponto de parada de ônibus (abrigo) na rua Amazonas, altura do 

número 403, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas especialmente no período noturno na avenida Conselheiro Antônio 

Prado, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

entre a avenida Presidente Kennedy e rua Visconde de Inhaúma, bairro 

Oswaldo Cruz; e a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de 

ônibus na avenida Senador Roberto Simonsen, próximo ao número 1193, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3362/17. Maurício Fernandes 

da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de 

árvore situada de fronte ao número 584, da rua Oswaldo Cruz, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3363/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma faixa 

de travessia elevada (lombofaixa) na rua São Paulo, de fronte ao nº 1900, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3364/17 a 3386/17. Moacir 

Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da travessa Ana Maria, bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da rua Primeiro de Maio, bairro São José; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertino e 

noturno, nas imediações da alameda São Caetano, altura do número 1342, 

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

notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua São 

Jorge, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da 

rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio; realizar poda da árvore localizada na 

rua Humaitá, 105, bairro Fundação; retirada da placa de proibido estacionar, 

que está em frente a garagem do munícipe, rua Humaitá, 105, bairro Fundação; 

cobertura no ponto de parada de ônibus na rua Pirajú, 107, bairro Olímpico; 

vistoria com urgência na rua Paschoalina, com a rua Lourdes, bairro Nova 

Gerty; poda da árvore localizada na rua São Jorge, 169, bairro Santo Antônio; 

poda da árvore localizada na rua São Jorge, 261, bairro Santo Antônio; poda da 

árvore localizada na rua São Jorge, esquina da rua Olavo Bilac , bairro Santo 

Antônio; poda da árvore localizada na rua Antônio Garbelotto, 174, bairro 

Barcelona; a instalação de lixeiras para recolhimento de dejetos de animais na 

rua Votorantim, altura do número 60, bairro Barcelona; a instalação da placa 

com o nome da rua Rafael Sampaio Vidal, com esquina da rua Piratininga, 

bairro Barcelona; a limpeza do terreno da rua Rafael Sampaio Vidal, ao lado 

do número 227, bairro Barcelona; realizar poda da árvore localizada na rua 

Rafael Sampaio Vidal, 175, bairro Barcelona; retirar a árvore que está morta e 

que seja substituída por outra de pequeno porte, existente rua Rafael Sampaio 

Vidal, 235, bairro Barcelona; a retirada de árvore da rua Rafael Sampaio Vidal, 

esquina com a rua Votorantim, altura do número 82, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos 

períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Humberto de Campos, 

bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da rua 

Eduardo Prado, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da 

rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da rua Barros, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3387/17 e 3388/17. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de uma lombo faixa para a contenção de velocidade na rua 

Amazonas, 1802, bairro Cerâmica; e instalação de uma lombo faixa para a 

contenção de velocidade na rua Castro Alves, 699, próximo a igreja candelária, 

bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3397/17. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação do 

sistema integrado de videomonitoramento em nosso município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3401/17. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as providências necessárias para a criação de 
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um novo estatuto da Guarda Civil Municipal, que abarque de forma mais 

isonômica todos os guardas civis municipais (respeitados os direitos adquiridos 

mais benéficos), especialmente no que diz respeito à reformulação do plano de 

carreiras, critérios e oportunidades de promoção, entre outros, levando em 

consideração o regime misto celetista/estatutário. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3403/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a implantação de uma baia para ônibus, no terreno da 

Eletropaulo, localizado na rua Capivari, lado ímpar, entre as ruas João 

Semenoff e José Salustiano Santana, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3122/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

e constantes em todo bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3160/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

em especial, no horário das 5 às 9 da manhã, notadamente, nas imediações dos 

pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas 

que esperam o transporte público e prevenir ocorrências, em todos os bairros 

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

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

nº. 3161/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em especial, no horário 

noturno, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da 

cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte 

público e prevenir ocorrências, em todos os bairros de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3164/17. 

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

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com especial atenção nas 

proximidades do Cemitério da Saudade, localizado na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3167/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Quintino Bocaiúva, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3168/17. 

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

Francisco de Paula, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3169/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Martim francisco, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3170/17. 

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 Deodoro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3171/17. 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 Gama, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3172/17. 

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

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

José Paolone, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3173/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Prudente de Moraes, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3174/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Pinheiro Machado, 

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

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

3175/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Piauí, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3176/17. 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 de Fátima, bairro Santa Paula. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3177/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Nilo 

Peçanha, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3178/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua José de Franca Dias, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3179/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua General Osório, 

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

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

3193/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Bell Aliance, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3194/17. Anacleto Campanella 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas no quadrilátero formado 

pelas vias: rua Floriano Peixoto, rua Marechal Deodoro, rua Prudente de 

Moraes e rua Afonso Pena, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3206/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

rondas ostensivas em toda a extensão da rua Floriano Peixoto, bairro Santa 

Paula Processo nº. 3220/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 64 

anos de APAMI - Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a 

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

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

Processo nº. 3222/17. 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 alameda São Caetano, 

altura do número 1342, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3223/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua Humberto de Campos, bairro são jose. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3224/17. 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 rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3225/17. 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 rua Eduardo Prado, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3226/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da travessa Ana Maria, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3227/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua 1º de Maio, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3228/17. 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 rua Barros, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3229/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua Olavo Bilac, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3230/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas 

imediações da rua São Jorge, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado”. Processo nº. 3264/17. 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 Francisco, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3265/17. 

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

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

Rui Barbosa, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3266/17. 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 Jorge, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3267/17. 

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

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

Archinto Ferrari, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3268/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da travessa Ana Maria, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3269/17. 

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

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

Washington Luís, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3270/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da travessa Vali, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3271/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Senador Fláquer, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3272/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 
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BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua 1º 

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

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

nº. 3273/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Padre Mororo, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3274/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Padre Manoel da Nóbrega, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3275/17. 

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

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

Luiz Cláudio Capovilla Filho, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3276/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua João Almendra, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3277/17. 

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

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

Humberto de Campos, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3278/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Duvilio José Quaglia, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3279/17. 

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

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

Eduardo Prado, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3280/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Joaquim Nabuco, bairro Santo Antônio. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3281/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Barros, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3282/17. 

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

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

Ângelo Aparecido Radim, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3283/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Adonel de Souza Maciel, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3284/17. 

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

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

avenida 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. 3285/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3286/17. 

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

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

Olavo Bilac, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3287/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Machado de Assis, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3288/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Clemente Ferreira, 

bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3289/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão 
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da rua Conceição, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3290/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Marina Jacomini, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3291/17. 

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

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

travessa Regina Oneda, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3292/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Tiradentes, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3293/17. 

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 Carlos, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3294/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3295/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Santa Rosa, 

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

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

3296/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Monte Alegre, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3297/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua José de Alencar, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3298/17. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

rk  24 

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

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

José Benedetti, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3306/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas nas imediações da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul e demais vias de acesso (vielas) à estação rodoviária e ferroviária de São 

Caetano do Sul, no bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador Moacir Luiz Gomes 

Rubira, que dá continuidade à leitura das matérias destinadas ao Expediente. 

Processo nº. 3307/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

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

Cubas, Papa João XXIII, Estácio de Sá e Líbero Badaró, no bairro Jardim São 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3308/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas vias: Diamantes, Mercúrio, 

Safira, Coral e do Níquel, no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3309/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela inauguração do novo espaço denominado "Barbearia 

RPrates", no renomado salão ricardo cabeleireiros, no bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3319/17. 

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

de Voto de Congratulações aos guardas civis municipais Lafaiete e Luciane, 

em razão da honraria recebida no último dia 20 de maio, no programa "bairro 

a bairro". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3322/17. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a tomada de providências quanto aos fios 

pendentes na rua Casemiro de Abreu, confluência com rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3346/17. Carlos Humberto Seraphim. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 

rondas ostensivas em toda extensão da avenida Vital Brasil Filho, hospital 

Márcia Braido, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3359/17. Ricardo Andrejuk. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao secretário municipal de 

mobilidade urbana, o Senhor filinto de almeida teixeira, pela sua dedicação às 

necessidades de nossa cidade e, especialmente, pelo pronto atendimento à 

indicação de número 1806/2017, que tratou da alteração de lado para 

estacionamento na rua Castro Alves, próximo à UBS Nair Spina Benedicts. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3360/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas aos sábados e domingos no 

período noturno, onde está acontecendo a quermesse da paróquia Nossa 

Senhora das Graças, nas ruas Tocantins e Juruá, ambas no bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3361/17. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) situada na avenida 

Goiás, principalmente no acesso a estação ferroviária de Utinga, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3393/17. 

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

nos Anais de Voto de Congratulações à Rede D'Or, na pessoa do Presidente 

Executivo, Senhor Heráclito Gomes Jr., do Presidente do Conselho de 

Administração, Senhor Jorge Neval Moll, do Diretor Regional, Senhor 

Maurício Uhle, do Diretor-Médico da unidade, Senhor Luiz Antonio Della 

Negra, e na de todos os seus demais colaboradores, pela instalação de uma 

unidade do hospital São Luiz em nossa cidade, com previsão de inauguração 

para o dia 14 de junho do corrente. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3394/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento 

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

com especial atenção nas proximidades do parque Espaço Verde Chico 

Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3395/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelos 40 anos de existência da União dos 

Vereadores do Estado de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3398/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, visando estender para a região do Grande ABC Paulista o programa 

móvel de atenção as vítimas de estupro, com objetivo de dar apoio e identificar 

provas periciais. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3399/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, 

visando a instalação de tomadas de energia elétrica na estação ferroviária de 

São Caetano do Sul, especificamente nas plataformas de 

embarque/desembarque, para recarga dos celulares e outros dispositivos 

móveis dos usuários. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3402/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício 

a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a viabilidade de ceder parte do 

terreno localizado na rua Capivari, lado ímpar, entre as ruas João Semenoff e 

José Salustiano Santana, bairro Nova Gerty, para construção de uma baia de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3404/17. 

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

Anais de Voto de Congratulações ao atleta Arthur Zanetti, em razão da 

conquista da medalha de ouro na etapa de São Paulo da Copa do Mundo de 

Ginástica Artística. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3405/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Dora, 

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

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

3406/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Marcelo Todaro, coordenador da 

equipe de tae-kwon-do, pela dedicação que culminou na consagração de 

campeões por equipe no “Campeonato Paulista de Tae-Kwon-Do”. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3163/17. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Madalena de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3209/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora 

Maria Heloísa Francisco. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3318/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Toyoko Takaesu. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3337/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Leonardo de Araújo Vitali. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. O Senhor Presidente solicita que seja ofertado um minuto de 

silêncio em memória de: Madalena de Lemos, Maria Heloísa Francisco, 

Toyoko Takaesu e Leonardo de Araújo Vitali. Assim é procedido. Esgotadas 

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

Presidente saúda a presença do Pastor Onésimo Ribeiro de Souza e procede à 

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

Edis: Anacleto Campanella Júnior, Caio Eduardo Kin Jesus Funaki, César 

Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Ricardo Andrejuk, Sidnei 

Bezerra da Silva, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. 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 0711/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.581, de 6 de 

novembro de 1997 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 0751/17. Marcos Sergio Gonçalves 
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Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

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

Conquista do Voto Feminino no Brasil’ 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 1624/17. Anacleto 

Campanella Junior. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta 

§ 3º ao artigo 10 da Lei nº 3.685, de 15 de maio de 1998, alterada pela Lei nº 

4.981, de 23 de março de 2011 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 4164/16. Prefeitura Municipal. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 3º da 

Lei nº 3.338, de 9 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 5.120, de 8 de 

maio de 2013, que institui o Conselho Municipal de Saúde no Município de 

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

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

favorável. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na mesa 

ofício do Sr. Prefeito solicitando a devolução do Projeto de Lei para adequação 

e melhoria. Colocado em votação o pedido de devolução, fica “Aprovado”. 

“Devolva-se o Projeto de Lei”. Item V - Processo nº 1155/14. Fabio 

Constantino Palácio. 1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que 

“Determina a possibilidade de monitoramento por câmeras em eventos 

geradores de público e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça 

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

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, usam da 

palavra os Edis: César Rogério Oliva e Anacleto Campanella Júnior. Colocado 

em votação o pedido de vistas, fica “Rejeitado”, com votos favoráveis de 

César Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. “Arquive-se”. Para declarar voto, usa da palavra 

o Edil Jander Cavalcanti de Lira. Item VI - Processo nº 3009/15. Aparecido 

Inácio da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

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

‘Dia da Mulher Cristã’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 
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favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item 

VII - Processo nº 4356/15. Eder Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

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

Caetano do Sul, o ‘Dia do Automodelismo’ 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”, com voto contrário do Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Item 

VIII - Processo nº 2632/17. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do 

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”. 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”. Para declarar voto, usa da palavra 

o autor do Projeto, Vereador Edison Roberto Parra. Item IX - Processo nº 

2768/17. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

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

Senhor Antônio Pastorin, 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” por unanimidade. “Publique-

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

Presidente declara, às dezessete horas 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. ....................................... 

ECLERSON PIO MIELO 

PRESIDENTE 
MAURÍCIO FERNANDES DA 

CONCEIÇÃO 
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