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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE 

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro minutos, com a presença dos 

Vereadores registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador 

Eclerson Pio Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 

6ª Sessão Ordinária e da 4ª Sessão Extraordinária 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. 

1261/17. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício do Sr. Diretor de Orça-

mento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro 

e Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas 

Simplificado com o detalhamento das fichas por sub elemento da despesa, e a 

Demonstração das Variações Patrimoniais relativos ao mês de janeiro de 2017. 

“À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1509/11. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

decreto nº 11.118, de 21/03/17. “Ciente”. Processo nº. 1514/11. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.110, de 15/03/17. “Ciente”. Processo nº. 1522/11. Prefeitura 

Municipal. Ofício Do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.114, de 20/03/17. “Ciente”. Processo nº. 1580/11. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.113, de 20/03/17. “Ciente”. Processo nº. 2075/11. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.116, de 21/03/17. “Ciente”. Processo nº. 0008/12. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.117, de 21/03/17. “Ciente”. Processo nº. 7334/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.115, de 21/03/17. “Ciente”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

decretos: nº 11.107, de 09/03/17; e nº 11.109, de 10/03/17. “Ciente”. Processo 
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nº. 2917/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.111, de 15/03/17. “Ciente”. Processo 

nº. 1289/17. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

11.112 de 17/03/17 que “Autoriza a Fundação Pró-Memória de São Caetano do 

Sul, a doar bens inservíveis à instituição assistencial espírita lar bom repouso”. 

“Ciente”. Processo nº. 1283/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que 

“Faculta às empresas sediadas no município de São Caetano do Sul a indicação 

de seus funcionários para efetuarem matrícula em cursos de educação 

Profissional Técnica de Nível Médio - EPT, ofertados por instituições públicas 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1490/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao art. 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 outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1514/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a inclusão da tipagem sanguínea e do fator RH nas 

carteiras ou prontuários de estudantes das redes públicas e privadas de ensino 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1521/17. Eclerson Pio Mielo. Projeto 

de Lei que “Proíbe a instalação de catracas eletrônicas nos ônibus que operam 

no sistema de transporte coletivo do município de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0420/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a volta da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1233/17 a 1240/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação de vagas de estacionamento específicas às gestantes, em todo o 

município; recapeamento asfáltico na rua Visconde de Inhaúma, altura do nº 

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

intensivas nas imediações do parque Catarina Scarparo D'agostini, bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da avenida Conde Francisco Matarazzo, entre as ruas 28 de Julho e 

Herculano de Freitas, e nas proximidades do Sam's Club, bairro Fundação; a 

poda de 2 árvores localizadas na rua Rafael Correa Sampaio, esquina com 

alameda São Caetano, nº 1488, bairro Santo Antônio; que crie um número 
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telefônico para atendimento de ocorrências emergenciais das vias públicas, 

com funcionamento 24 hs e permitindo ligações de telefones celulares; a 

possibilidade de instalação de banheiros químicos para uso de feirantes na 

cidade; e determinar um local para recolher descartes de material de obras e 

entulhos em geral. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1247/17 a 1251/17. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização do 

velório São Caetano do Sul, localizado na rua Rio Grande do Sul, 790, bairro 

Santo Antônio; a alteração para via de mão única da rua Pinto Ferraz, sentido 

avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Centro; determinar a Guarda Civil 

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

Municipal, rondas intensivas principalmente na praça Cardeal Arcoverde, no 

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

especificamente nas ruas Espírito Santo, Major Carlos Del Prete, Rafael Correa 

Sampaio e no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1257/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a pintura externa da EMI Maria Simonetti Thomé, na rua Tenente 

Antônio João, 413, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1260/17. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Piauí, em frente 

ao SESC, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1264/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando criar um programa denominado “São Caetano do Sul 

Cidade Limpa”, formado por uma equipe multidisciplinar entre pelas 

secretarias municipais competentes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1266/17 a 1268/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o retorno do serviço de atendimento ao munícipe 156, para auxiliar 

também na retirada de entulhos e lixos espalhados pela cidade; a capinação da 

área de recreação da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, localizada na rua 

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

que, junto ao DAE, seja realizado reparo de um vazamento de água que esta 

deteriorando o asfalto constantemente na rua Major Carlos Del Prete, 561, 

Atende Fácil, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1270/17 e 

1271/17. 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 Goiás; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 
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alameda São Caetano, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1274/17 e 1275/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

instalação de faixa de pedestres localizado na avenida Presidente Kennedy, 

3645, bairro Santa Paula; e reparos com urgência no sistema de iluminação da 

quadra de esportes do Centro Poliesportivo Marlene José Bento, situado na rua 

Tibagi, 10, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1276/17 

e 1277/17. 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 promover o cadastramento de 

guardadores de veículos no âmbito do município de São Caetano do Sul; e 

implantar ao lado das escadarias localizadas no bairros Mauá, bairro Nova 

Gerty, Santa Maria e Olímpico, rampas para facilitar a mobilidade de pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1285/17 a 1287/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o recapeamento asfáltico na rua Piauí, 554, bairro Santo Antônio; o 

recapeamento asfáltico na rua Piauí, 528, bairro Santo Antônio; e a criação de 

um parque no bairro Fundação, a ser construído na área conhecida hoje como 

“Espaço Matarazzo”. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1288/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

revitalização da pintura da via e reforço na sinalização, bem como possibilidade 

de instalação de faixa de travessia de pedestres na rua Matilde, 33, Jardim São 

Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1326/17 a 1360/17. 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 Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; 

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

rua Campos Salles, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Capeberibe, bairro Barcelona; 

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

rua Catrip, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Alegre, bairro Santa Paula; determinar a 

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

Garbelotto, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Bandeirante, bairro Barcelona; determinar 

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

bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 
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toda extensão da rua Votorantim, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Domingos Ricci, bairro 

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

extensão da travessa nossa Senhora da Aparecida, bairro Barcelona; determinar 

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

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

toda extensão da rua Rafael Sampaio Vidal, bairro Barcelona; determinar a 

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

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

toda extensão da rua Piratininga, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Felippo Roveri, bairro 

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

extensão da rua Emílio Rossi, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

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

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

extensão da rua Maceió, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

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

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

extensão da rua Joana Angélica, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Aparecida, bairro Boa 

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

extensão da rua Antonieta, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Adelaide, bairro Boa 

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

extensão da rua Santo André, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Epitácio Pessoa, bairro 

Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Carmem Miranda, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Arlindo Marchetti, bairro 

Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Ataliba da Silva, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Boa Vista, bairro Boa 

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

extensão da rua Antônio Benedetti Sobrinho, bairro Boa Vista; determinar a 

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

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

toda extensão da rua Taipas, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Bahia, bairro Boa Vista; 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

hae  6 

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

rua Francisco Alves, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1361/17 a 1363/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: carpir mato 

na calçada ao longo da rua Tenente Antônio João, 117, bairro Cerâmica; 

providências quanto ao grande número de caminhões/carretas estacionados e 

ou abandonados ao longo da avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; e 

providências urgentes quanto ao buraco localizado na rua Conselheiro 

Lafayette, 300, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1369/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Antônio de Andrade, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1371/17 a 1376/17. 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 Giuseppe Braido, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Frederico José Furlanetto, bairro Boa 

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

extensão da rua José Bonifácio, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua João Ramalho, bairro 

Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua João Molinari, bairro Boa Vista; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Giuseppe Carnevalli, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1377/17 a 1379/17. 

Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas na região do parque, sobretudo nos períodos noturnos, a fim 

de evitar vandalismo e mal uso da praça, rua Panati, bairro Olímpico; que seja 

tomadas providências para a drenagem da água que fica empoçada logo na 

entrada do praça Alessandro C. Fiuza, situada na rua Panati, bairro Olímpico; 

e instalação de balanços na estrutura já instalada no playground da praça 

Alessandro C. Fiuza, situada na rua Panati, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1380/17 a 1382. Anacleto Campanella Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: intensificar fiscalização de poluição sonora aos finais de 

semana; inspeção e a fiscalização da venda e consumo de bebidas alcoólicas 

por menores de idade em bares e estabelecimentos comerciais; construção de 

redutor de velocidade ou a instalação de radar eletrônico, da rua Amazonas 
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esquina com a rua Antônio de Andrade, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1383/17 e 1384/17. Jander Cavalcanti de Lira e 

Outros. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

versando sobre o aperfeiçoamento da Lei nº 5.242, de 17/11/2014, que 

regulamenta a concessão de bolsas de estudos para alunos de graduação e pós-

graduação nos cursos presenciais ou à distância oferecidos pela Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS e dá outras providências, alterada 

pela Lei nº 5.490/2017; e a manutenção e ampliação do programa de Auxílio 

Educacional Complementar (AEC) aos moradores de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1393/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

a esta Edilidade, versando sobre a instituição e funcionamento de Feira de Arte 

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

Processos nºs. 1396/17 a 1398/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção e conservação do Velório Municipal, situado na rua Rio Grande 

do Sul, 790, bairro Santo Antônio; a alteração em mão única da rua Antonieta, 

no trecho compreendido entre a rua Aparecida e a rua Visconde de Inhaúma, 

bairro Boa Vista; e a ampliação da ciclofaixa (com piso de concreto liso) 

existente na avenida Presidente Kennedy, em ambos os sentidos, ou seja, do 

numeral 2784 até a avenida Carlos Gomes e do numeral 1491 até a avenida 

Goiás, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1436/17 a 

1471/17. 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 Amazonas, bairro 

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

avenida Conselheiro Antônio Prado, bairro Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da praça Cardeal Arcoverde, 

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

extensão da rua Alagoas, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Alfredo Maluf, bairro Centro; 

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

rua Carlos de Campos, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Baraldi, bairro Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua José do 

Patrocínio, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Goitacazes, bairro Centro; determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Havaí, 

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

toda extensão da rua Anhanguera, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Fernando Simonsen, 

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

toda extensão da rua Engenheiro Cajado de Lemos, bairro Cerâmica; 

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

rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica; determinar a 

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

Sante Locoselle, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Luís Cavana, bairro Centro; determinar a 

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

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

em toda extensão da rua Major Carlos Del Prete, bairro Centro; determinar a 

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

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

extensão da rua Niterói, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Pedro José Lorenzini, bairro Centro; 

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

travessa Vicente Timpani, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Rio Grande do Sul, bairro Centro; 

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

rua Santa Catarina, bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Pernambuco, bairro Centro; determinar a 

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

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

em toda extensão da rua Professora Maria Macedo, bairro Centro; determinar 

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

Babo, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em toda extensão da rua Maria, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Padre Anchieta, bairro 

Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua Santos Dumont, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua São Bernardo, bairro Boa 

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

extensão da rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

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

Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 
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avenida Teresa Campanella, bairro Boa Vista; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a avenida Senador Roberto Simonsen, 

bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1474/17 a 1478/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: laboriosos estudos objetivando tornar 

mão única de direção a rua Rio de Janeiro, sentido avenida Presidente Kennedy, 

a partir da praça Salvador Quero Lopes, bairro Oswaldo Cruz; a criação de 

curso de curta duração, voltado a ensinar idosos a se conectarem às novas 

tecnologias, por meio de smartphones e tablets; a realização de um ciclo de 

palestras, com a finalidade de orientar os munícipes que estão em busca de 

vagas no mercado de trabalho; a instalação de uma faixa de travessia elevada 

(lombofaixa) localizado na alameda Cassaquera, confluência com a rua 

Capeberibe, bairro Barcelona; e a manutenção da faixa de travessia elevada 

(lombofaixa) localizada na avenida Paraíso, confluência com a travessa 

Radium, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1479/17 

a 1486/17. 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 

vespertino e noturno nas imediações da rua Flórida, com a rua bandeirantes, 

bairro Barcelona; instalação de placas de sinalização de limite de velocidade na 

rua Piratininga, bairro Barcelona; instalação de placas de sinalização de limite 

de velocidade na rua Felipe Camarão, com a rua Piratininga, bairro Barcelona; 

instalação de placas de sinalização de limite de velocidade na rua Rafael 

Sampaio Vidal, bairro Barcelona; a instalação de semáforo rua Alegre com a 

rua Votorantim; a manutenção da tampa de bueiro na rua Artur Rubens Del 

Cid, 139, bairro Santa Maria; proceder com urgência dedetização nas seguintes 

vias públicas:rua Artur Rubens Del Cid, rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco e adjacências, bairro Santa Maria; e o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre a inclusão diária de “suco de uva” na merenda 

das escolas de rede pública de ensino municipal. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1488/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando junto ao DAE-SCS, realizar limpeza 

e desobstrução dos bueiros da praça Cardeal Arcoverde, bairro Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1491/17 e 1492/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

realize a limpeza de um bueiro rua Ingá, 197; e que seja consertada a tampa do 

bueiro, (conforme anexo), localizado na rua Major Carlos Del Prete, 561, 
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Atende Fácil, bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1499/17 a 

1505/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do Centro Digital do Ensino 

Fundamental, na avenida Goiás, 950, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Marechal Deodoro, 

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

imediações da rua Monsenhor Francisco de Paula, bairro Santa Paula; 

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

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

intensivas nas imediações da rua Floriano Peixoto, bairro Santa Paula; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; e estudos e tratativas 

visando a adoção de medidas para a instalação de redutor de velocidade, 

lombofaixa, e reforço na sinalização de trânsito, em frente à entrada do 

Conjunto Olímpico Aquático Leonardo Sperate, nas imediações da avenida 

Walter Thomé, 64, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1507/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a poda dos galhos e raízes da árvore localizada na 

travessa Itá, 29, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1508/17 e 1509/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

galhos de duas árvores ornamentais na altura dos números 1643 e 1621 da 

avenida Presidente Kennedy, que avançaram a ciclovia do canteiro central; e a 

poda da vegetação localizada no muro da escola de educação infantil em 

construção na avenida Presidente Kennedy altura do nº 754 (esquina da rua 

Saldanha Marinho, em frente ao Hospital Municipal de Emergências Albert 

Sabin). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1512/17 e 1513/17. 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 serviço de mensagens Whatsapp para 

combater o descarte irregular de lixo e resíduos; e o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre elaboração de convênio com empresa de 

transporte coletivo tendo como objetivo, aumentar o número de veículos 

adaptados (Projeto Mover) para o transporte escolar de crianças com 

deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1516/17 a 1518/17. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: realizar campanha de orientação aos 
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consumidores, quanto aos itens adquiridos na semana santa, contando com o 

apoio do PROCON do município; a realização de palestra ou de curso rápido, 

voltado aos munícipes, objetivando a identificação de pequenos vazamentos 

em instalações hidráulicas de suas residências; e que realize a instalação de piso 

de concreto na área recreativa, próxima à lanchonete e ao lago, no pesqueiro 

municipal, situado na estrada das Lágrimas, 320, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1520/17. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a proibição da dupla função em todo o 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1522/17. Eduardo José 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a distribuição de 

folhetos informativos, no programa bairro a bairro, com a finalidade de orientar 

a população sobre o descarte correto de lixo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1525/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre a supressão e exclusão do inciso iv, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 

5011, de 20 de junho de 2011. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1244/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, principalmente na pça Cardeal 

Arcoverde, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1245/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

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

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

1246/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

ruas Espírito Santo, Major Carlos Del Prete e Rafael Correa Sampaio e em todo 

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

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

nº. 1252/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na região da rua Padre 

Marcondes, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1253/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

comerciais de São Caetano do Sul, com ênfase nas localidades onde encontram-

se casas lotéricas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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1254/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na região da rua 

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

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

Processo nº. 1255/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

rua Santa Catarina, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1256/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1259/17. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente na avenida Lions Club, 

esquina com a rua Laura Lopes, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1262/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

rondas ostensivas na avenida Goiás, em especial, com reforço na altura do nº 

1770, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1263/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando, 

junto à Secretaria De Segurança Pública de São Paulo, a instalação de uma 

Delegacia de Defesa da Mulher e do idoso em São Caetano do Sul em regime 

de 24 horas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1265/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando intimar o 

proprietário a realizar a capinação e a limpeza, em caráter de urgência, do 

terreno que faz divisa com o município de Santo André, situado na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, parque Talita Thome Tomarevski 

e EMEI Marilene de Oliveira Larocca, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1272/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da avenida Goiás. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1273/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da alameda São 

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

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

Processo nº. 1278/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa EMTU - Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de São Paulo, visando a instalação do “botão de pânico”, 

gps e a integração das câmeras de vídeo dos ônibus com os batalhões e ou 

companhias da Polícia Militar. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1279/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Febraban, visando solicitar as agências bancárias 

de São Caetano do Sul para instalar sistema de biometria para identificação de 

cidadãos na entrada das agencias bancárias. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1280/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

rondas ostensivas nos bairros periféricos da cidade de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1281/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

Febraban, visando solicitar às agências bancárias de São Caetano do Sul para 

disporem de um empregado apto em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Presidente solicita e o 

Segundo Secretário, Moacir Luiz Gomes Rubira, dá continuidade à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1282/17. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando apresentar a sugestão de: “instituir 

permanentemente nas escolas públicas municipais na região do Grande ABC 

Paulista a campanha álcool e volante não dão certo.”. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1284/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Requerimento à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que se digne 

determinar a Constituição de comissão especial para tratar do meio ambiente, 

com duração até o dia 31 de dezembro de 2020. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 1291/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Campos Salles, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1292/17. 

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

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

Capeberibe, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1293/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Catrip, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1294/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Alegre, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1295/17. 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 

Dafre, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1296/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1297/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Bandeirante, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1298/17. 

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 Garbelotto, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1299/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Votorantim, bairro Barcelona. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1300/17. 

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

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

Domingos Ricci, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1301/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Tapajós, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1302/17. 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 Sampaio Vidal, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1303/17. 

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

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

Piratininga, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1304/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Oriente, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1305/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Nazaret, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1306/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Felippo 

Roveri, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1307/17. 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 Luís, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1308/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em 
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toda extensão da rua Joana Angélica, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1309/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Flórida, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1310/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Maceió, 

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

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

1311/17. 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 Benedetti Sobrinho, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1312/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Aparecida, bairro Boa Vista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1313/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Antonieta, 

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

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

1314/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Adelaide, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1315/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Santo André, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1316/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Epitácio Pessoa, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1317/17. 

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 

Carmem Miranda, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1318/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1319/17. 

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

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

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

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

nº. 1320/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Boa Vista, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1321/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Ataliba da Silva, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1322/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Teffé, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1323/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Taipas, 

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

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

1324/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Francisco Alves, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1325/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da travessa nossa Senhora da Aparecida, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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1364/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Frederico José Furlanetto, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1365/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Giuseppe Carnevalli, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1366/17. 

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 Bonifácio, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1367/17. 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 Ramalho, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1368/17. 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 Molinari, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1370/17. 

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

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

Giuseppe Braido, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1386/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, 

visando à instalação de registro de alerta, nos rótulos de todas as bebidas 

alcoólicas comercializadas no estado de São Paulo, sobre os perigos de sua 

ingestão por mulheres no período gestacional. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1387/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, visando implantar a sublime vara do idoso na comarca de São 

Caetano do Sul - SP. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1388/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 
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ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando criar o mutirão 

médico cirúrgico para pacientes em fila de espera nas redes públicas municipais 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1389/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, visando tornar obrigatória a 

informação na conta de energia elétrica o modo como os 

usuários/consumidores devem agir para requerer o ressarcimento por danos 

causados pelo sistema elétrico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1390/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

estimular a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em vias 

públicas, shoppings centers, hipermercados, concessionárias de veículos, 

postos de combustíveis e em ambientes residenciais. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1391/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede, visando a 

instalação da máquina 'Retorna Machine' na estação de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1392/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando em convênio com a municipalidade 

de São Caetano do Sul, a implantação do projeto programa social de troca de 

lixo reciclável, por bônus na conta da tarifa de energia elétrica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1394/17. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Rotary Club de São Caetano do Sul oeste, pelo seu 

aniversário de 50 anos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1395/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a pintura dos muros, instalação de 

portões adequados, a limpeza e poda do mato dos terrenos onde estão instaladas 

as torres de transmissão de energia elétrica nos trechos específicos 

compreendidos entre a avenida Nelson Braido, s/n (altura do estacionamento 

do Park Shopping são caetano) e a rua Francisco Falzarano, 30, bairro Mauá. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1399/17. 

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

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

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

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

1400/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Alfredo Maluf, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1401/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da avenida Conselheiro Antônio Prado, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1403/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Alagoas, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1404/17. 

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

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

Cardeal Arcoverde, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1405/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da avenida Senador Roberto Simonsen, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1406/17. 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 do Patrocínio, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1407/17. 

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

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

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

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

1408/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Anhanguera, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1409/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da avenida Fernando Simonsen, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1410/17. 

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

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

Engenheiro Cajado de Lemos, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1411/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua 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. 1412/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Castro Alves, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1413/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Havaí, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1414/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Arnaldo Sante 

Locoselle, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1415/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Major Carlos Del Prete, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1416/17. 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 Cavana, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1417/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1418/17. 

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 José Lorenzini, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1419/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Santo Antônio, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1420/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Manoel Coelho, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1421/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Professora Maria 

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

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

1422/17. 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 Grande do Sul, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1423/17. 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 Catarina, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1424/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Pernambuco, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1425/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da travessa Vicente 

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

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

1426/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 
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Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão 

da rua Antônio de Andrade, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1427/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Santos Dumont, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1428/17. 

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

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

Lamartine Babo, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1429/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Maria, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1430/17. 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 Anchieta, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1431/17. 

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 Bernardo, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1432/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1433/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Silvia, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1434/17. 

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

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

avenida Teresa Campanella, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 1435/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Carlos de Campos, bairro Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1472/17. 

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

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

Paraíba, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1473/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício 

a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando evitar que manutenções e expansões 

de suas redes de distribuição, com necessidade de interrupção do fornecimento 

de energia elétrica, sejam realizadas aos sábados, em áreas comerciais de nossa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1487/17. 

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 Flórida, com a rua bandeirantes, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1489/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações para a Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Relações do Trabalho de São Caetano do Sul pela iniciativa em realizar o 

evento “Cidade 4.0 - experiências inovadoras para a cidade do amanhã”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1493/17. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do Centro Digital do 

Ensino Fundamental, na avenida Goiás, 950, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1494/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações 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. 1495/17. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Floriano Peixoto, 
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bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1496/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações 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. 1497/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

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. 1498/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações 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. 

1515/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho, Professor Doutor Silvio 

Augusto Minciotti, pelo empenho, que resultou na vinda de mais duas 

importantes empresas para nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1519/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Sergio Vieira, pelo empenho e dedicação que culminou no convite para integrar 

a equipe da Subsecretaria de Comunicação do Estado de São Paulo. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1524/17. Marcel Franco 

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

Voto de Congratulações para o coronel PM Paulo Henrique Fontoura Faria, 

novo comandante do CPA/M-6. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1385/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando 

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

Senhora Aparecida Maria Grechi Castelli. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1506/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Dayane Martins Pastor. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1510/17. Anacleto Campanella 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Vanderlei Paredes. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1511/17. Carlos Humberto 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Otávio Destro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1523/17. Olyntho Sequalini 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Marcos Luiz Mantovani. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1529/17. Eclerson Pio 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Alfredo da Costa Filho. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, Vereador 

Eclerson Pio Mielo solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em 

memória de: Aparecida Maria Grechi Castelli, Dayane Martins Pastor, 

Vanderlei Paredes, Otávio Destro, Marcos Luiz Mantovani e Alfredo da Costa 

Filho. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase 

de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os Nobres Edis: Anacleto Campanella 

Júnior, Cesar Rogério Oliva, Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, 

Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Moacir Luiz 

Gomes Rubira, Olyntho Sequalini Voltarelli, Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Ninguém mais desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de Explicação 

Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 3200/15. Jorge 

Martins Salgado. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

incentivo à disponibilização de armários escolares individuais aos estudantes 

das redes de ensino pública e privada, situadas no município de São Caetano 

do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

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

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

se”. II - Processo nº 3308/15. Paulo Roberto de Jesus. 2ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 
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Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Pedal Noturno’ 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”. III - Processo nº 

3327/15. Flavio Martins Rstom. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à realização de teste rápido para HIV e Hepatite C, no início 

do pré-natal, em todas as Unidades Básicas de Saúde 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”. IV - Processo nº 3388/15. Fabio Soares De Oliveira. 2ª 

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

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Socorrista’ 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”. V - Processo nº 

4213/16. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei Substitutivo 

que “Altera dispositivos da Lei nº 5199, de 25 de junho de 2014, que alterou a 

Lei nº 5096, de 26 de setembro de 2012, que dispõe sobre a reestruturação 

administrativa da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, reequacionando 

seu organograma e seus Quadros de pessoal e dá outras providências”. Parecer 

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

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

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

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

Presidente declara, às dezoito horas e cinquenta e sete minutos, encerrada a 

presente Sessão, convidando os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de 

Registro de Presença para a 5ª Sessão Extraordinária que será realizada a seguir. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. ............................................................... 
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