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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS 16 (DEZESSEIS) 

DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE.  

 

Às dezessete horas e cinquenta um minutos com a presença dos Vereadores 

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 13ª Sessão Ordinária 

e da 3ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º 

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

das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1261/17. Diretoria de 

Orçamento e Finanças. Ofícios do Sr. Diretor de Orçamento 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 abril de 2017. “À Comissão de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.135, 

de 03/05/17; nº 11.137, de 04/05/17. “Ciente”. Processo nº. 2849/17. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.136, de 03/05/17. “Ciente”. Processo nº. 2896/17. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera o anexo XI a que se refere o 

art. 27 da Lei nº 5.365, de 19 de novembro de 2015 e dá outras providências". 

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

nº. 2848/17. Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação 

de avisos orientativos acerca do desembarque dos passageiros, durante o 

abastecimento de veículos movidos a Gás Natural Veicular - GNV, nos 

estabelecimentos que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2855/17. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a proibição de soltura de fogos de artifício com estampido no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2908/17. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera os §§ 2º e 3º do artigo 1º, da Lei 
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3.669, de 14 de abril de 1998, que dispõe sobre a criação do Programa 

Municipal de Controle Populacional de Animais Domésticos e visa celebrar 

convênios com instituições de medicina veterinária, e dá outras providências". 

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

nº. 2909/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Revoga a Lei nº 

3.977, de 28 de junho de 2001, que institui a obrigatoriedade de esquema de 

segurança em circos que possuam, em suas dependências, animais ferozes, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2980/17. 

Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º 

da Lei nº 5.505, de 04 de maio de 2017, e dá outras providências". “Às 

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

3075/17. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Faculta aos 

funcionários contratados por empresas sediadas no município de São Caetano 

do Sul efetuarem matrícula em vagas remanescentes nos 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. 3077/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição de comercialização de 

produtos e alimentos de qualquer natureza, perecíveis ou não, em faixas de 

pedestres, semáforos ou em qualquer outra parte do leito carroçável, no âmbito 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3078/17. 

Olyntho Sequalini Voltarelli. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição da 

prática de malabares e outras apresentações artísticas, profissionais ou não, com 

ou sem uso de material inflamável, em faixas de pedestres, semáforos ou em 

qualquer outra parte do leito carroçável, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3086/17. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que "Altera a ementa da Lei nº 3.937 de 09 de novembro 

de 2000 e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei n° 4.163 de 25 de 

agosto de 2003 e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3087/17. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 

3.913, de 30 de junho de 2000, e dá outras providências". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3088/17. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa da Lei 

nº 3.139 de 02 de maio de 1991, que dispõe sobre a restrição ao tabagismo nos 
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locais que especifica e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3089/17. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e do art. 1º da Lei 3.661, 

de 14 de abril de 1998, que institui a obrigatoriedade de supermercados, 

mercadinhos, lanchonetes e bares a ter banheiros masculinos e femininos em 

suas dependências e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2837/17 a 2846/17. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: conceder o benefício do "Cartão 

Alimentação" aos agentes que participam do programa "Experiência em Ação"; 

a ampliação do número de famílias beneficiadas pelos programas sociais a fim 

de garantir que um número maior de famílias sejam assistidas; inserir a 

modalidade do “skate” nas escolas de período integral a fim incentivar o jovem 

para a prática deste importante esporte; criar uma unidade veterinária móvel 

para atendimento veterinário gratuito, visando atender animais em situação de 

abandono, um dia por semana, em sistema de rodízio, estacionando cada 

semana em uma praça nos bairros mais carentes do município; o incentivo para 

que seja colocado recipientes, em spray ou líquido em todos os prédios 

públicos, escolas, hospitais com repelente e instruções sobre a importância de 

prevenir contra a dengue e doenças correlacionadas; inserir nas suas faturas de 

consumo, mensagem de incentivo à doação de sangue, "Doe sangue, salve 

vidas"; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

proximidades da Igreja Canaã, localizada na avenida Goiás, 160, bairro Santo 

Antônio; proporcionar palestras com profissionais da área da saúde, 

direcionada a profissionais da área da educação, podendo também se extensiva 

aos pais alertando sobre os riscos da depressão infantil; realizar a pintura de 

faixa de solo com os dizeres "carga e descarga" na estrada das Lágrimas, 293, 

Jardim São Caetano; e desativar o banheiro localizado na divisa da EMEI Irineu 

da Silva com o Bosque do Povo, ambos localizados na estrada das Lágrimas, 

320, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2850/17 a 

2852/17. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas e constantes especialmente na rua Maceió, 

bairro Barcelona; a revitalização do parque municipal Dr. José Alves dos Reis 

(Bosque do Povo), localizado na estrada das Lágrimas, 320, bairro São José; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes 

especialmente na rua Porto Calvo e em todo o bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2856/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicação 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir no município o programa 

"Tiro certo", destinado aos jovens atiradores do Tiro de Guerra do município, 

que na grande maioria das vezes encontram dificuldades em conseguir 

emprego. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2857/17 a 2859/17. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a adoção de medidas para a instalação 

de redutor de velocidade, lombofaixa, e reforço na sinalização de trânsito, em 

frente ao asilo, situado na alameda Cassaquera, 227, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

alameda Cassaquera, bairro Barcelona; e a limpeza da área da antiga indústria 

química Matarazzo S/A, em especial, no terreno situado próximo às residências 

situadas na Avenida do Estado, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2862/17 e 2863/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estender o percurso da linha de ônibus vila Gerty/Barcelona 

em 3km, via rua Piratininga, até o largo da Fortuna, no bairro Prosperidade; e 

a implantação de semáforo com funcionamento por energia solar. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2880/17 a 2895/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na entrada 

particular das Camélias, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

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

Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Madeira, bairro Santa 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda a rua Artur Rubens Del Cid, bairro Santa 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da praça Francisco Pires, bairro 

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

a avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da alameda João Galego, bairro 

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

alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da alameda Araguaia, bairro 

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

extensão da rua Perite, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua dos Diamantes, bairro 

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

extensão da rua dos Cristais, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua dos Berilos, bairro 

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

toda extensão da rua do Níquel, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2897/17 a 2905/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção e reforma do cemitério São Caetano, também 

conhecido como cemitério da Santa Paula, na rua Tiradentes, bairro Santa 

Paula; a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, 

localizado na alameda São Caetano, próximo ao número 952, bairro Santa 

Paula; a revitalização da praça dos Estudantes, localizada em frente a Câmara 

Municipal, avenida Goiás, 600, bairro Santo Antônio; a instalação de cobertura 

(abrigo) no ponto de parada de ônibus, localizado na avenida Tietê, bairro Nova 

Gerty; a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, 

localizado na rua Maceió, 376, bairro Barcelona; a padronização dos semáforos 

de trânsito das ruas e avenidas do município; a realização de estudos visando à 

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

de Inhaúma, 1184, bairro Nova Gerty; a realização de estudos visando a 

manutenção e revitalização do cemitério das Lágrimas, localizado na rua da 

Eternidade, bairro Mauá; e a instalação de cobertura (abrigo) no ponto (parada) 

de ônibus, localizado na rua Francesco Coppini, 130, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2907/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações das vias Constantino de Moura 

Batista, João Rela e José Salustiano Santana, no Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2911/17. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as providências necessárias para a adequada 

revitalização das calçadas das ruas no entorno da APAE localizada na rua 

Xingú, 70, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2913/17 

e 2914/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da paróquia Nossa Senhora 

da Candelária, sobretudo nos horários das 21:30 as 22:30; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, no Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2915/17 a 2917/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: com urgência, o recapeamento asfáltico da avenida Goiás, próximo 

à universidade municipal de São Caetano - USCS na avenida Goiás, 3499, 

bairro Barcelona; providências no sentido elaborar uma campanha para a 

capacitação dos profissionais dos hospitais maternidades e Unidades Básicas 

de Saúde de São Caetano do Sul no tocante à importância do aleitamento e 

doação do leite materno; e a revitalização dos brinquedos da praça dos 

Imigrantes, localizada na rua Benito Campoi, 67, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2919/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações das vias Rio de Janeiro, Ribeiro de Barros, 

Julieta Soares e Luís Louzã, no Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2927/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando criação do programa Saúde Online - sistema integrado de 

agendamento via internet de consultas, exames, atendimentos e serviços 

diversos nas unidades de saúde do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2935/17 a 2937/17. 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 Guaiamú, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Samuel Schwartz, bairro 

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

extensão da rua Piabanha, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2949/17 a 2956/17. 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 Floriano Peixoto, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda extensão da rua Afonso Pena, bairro Santa Paula; 

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

rua Noel Rosa, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Marina, bairro Boa Vista; determinar a 

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

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

intensivas em toda extensão da rua Ivaí, bairro Santa Maria; determinar a 

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

Greenhalg, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão da rua Guaporé, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2960/17 a 2973/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações 
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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 de Assis, bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Tayi, bairro 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Antônio Bento, bairro 

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

extensão da rua Anita Garibaldi, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Maranhão, bairro Santa 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Wenceslau Brás, bairro 

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

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

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Benjamin Constant, 

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

toda extensão da rua Diários Associados, bairro Santa Paula; que seja realizada 

a tapagem do buraco no leito carroçável, situado na rua Iguassu, 125, bairro 

Nova Gerty; que seja realizada a tapagem do buraco no leito carroçável, situado 

no cruzamento da rua Maringá e rua Frieda, bairro Nova Gerty; e que seja 

realizada a tapagem do buraco no leito carroçável, situado na rua Major Carlos 

Del Prete, 761, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2974/17 e 

2975/17. Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

proximidades das rua Carmine Perrella e rua Constantino de Moura Batista, 

bairro Mauá; e o recapeamento asfáltico na rua Juruá, no trecho entre a rua dos 

Meninos e rua dos Castores, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2976/17 a 2979/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

seja realizado o recapeamento asfáltico do leito carroçável na alameda 

Cassaquera, 123, bairro Barcelona; que seja realizada a tapagem do buraco no 

leito carroçável, situado na rua Taipas, 38, bairro Santa Maria; que seja 

realizado o recapeamento asfáltico do leito carroçável na alameda João Galego, 

entre os números 168 e 251, bairro Santa Maria; e que seja realizado o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Luís Fiorotti, 373, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2982/17. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das vias Maranhão, 

Tiradentes, Wenceslau Brás e Piauí, no bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2983/17 e 2984/17. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

versando sobre o armazenamento e disponibilidade por trinta dias de imagens 

gravadas por câmeras de segurança; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a prevenção ao abandono involuntário de crianças no interior 

de veículos e dá outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2989/17 a 3003/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: manutenção 

e revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro Barcelona; manutenção 

e revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro Boa Vista; manutenção 

e revitalização dos pontos de ônibus, situados no Centro; manutenção e 

revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro Cerâmica; manutenção e 

revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro Fundação; manutenção e 

revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro Jardim São Caetano; 

manutenção e revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro Mauá; 

manutenção e revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro Nova 

Gerty; manutenção e revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro 

Olímpico; manutenção e revitalização dos pontos de ônibus, situados no bairro 

Oswaldo Cruz; manutenção e revitalização dos pontos de ônibus, situados no 

bairro Prosperidade; manutenção e revitalização dos pontos de ônibus, situados 

no bairro Santa Maria; manutenção e revitalização dos pontos de ônibus, 

situados no bairro Santa Paula; manutenção e revitalização dos pontos de 

ônibus, situados no bairro Santo Antônio; e manutenção e revitalização dos 

pontos de ônibus, situados no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3005/17 a 3023/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação de barras de ferro nas esquinas rua Engenheiro 

Rebouças, com a avenida Vital Brasil Filho, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento asfáltico da rua Amazonas, no trecho que compreende do número 

2428 ao 2503, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua 

Votorantim, altura do número 295, bairro Barcelona; a poda de árvore na rua 

Campinas, 74, bairro Olímpico; a limpeza do terreno, situado à rua Manoel 

Pedro Vilaboim, 227, bairro Olímpico; a instalação de lombofaixa rua Martim 

Francisco, 472, escola Grupo Fênix de Educação, bairro Santa Paula; realizar a 

repintura da faixa de embarque e desembarque escolar na rua Martim francisco, 
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472, em frente a escola Grupo Fênix de Educação, bairro Santa Paula; estudos 

para instalação de vaga de motos, em frente ao edifício localizado na rua Monte 

Alegre, 354, bairro Santo Antônio; estudos para a revitalização em todo a 

extensão do passeio público (calçada), no Centro; tomar providências urgente 

quanto a casa abandonada localizada na alameda São Caetano, 1453, bairro 

Santa Maria; a retirada de um carro abandonado e a notificação do proprietário, 

que está na avenida Tijucussú, 388, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico 

da rua Serafim Carlos, no trecho que compreende o número 30 ao 106, bairro 

Oswaldo Cruz; para intensificar o serviço de varrição e limpeza da alameda São 

Caetano, 1465, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno na rua Vanda, 

e imediações, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno na rua Boa Vista, e 

imediações, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nos períodos vespertinos e noturnos, na avenida Tijucussú, 388, e 

imediações; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente nos períodos vespertino e noturno na rua dos Castores, bairro 

Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente 

nos períodos vespertino e noturno na rua Rosa, e imediações, bairro Nova 

Gerty; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente 

nos períodos vespertino e noturno na rua Santo André e imediações, bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3030/17 e 3031/17. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a construção de um novo espaço 

destinado a velório público municipal anexo ao cemitério das Lágrimas; e a 

adoção de medidas de segurança e prevenção de acidentes de trânsito na rua 

Rio Negro, altura do n. 127, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3033/17 a 3035/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de placa proibindo a conversão de ônibus e caminhões na rua José 

Paolone, altura do n. 227, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas todas as noites na praça Prefeito Luiz Olinto 

Tortorello, ao lado da Câmara Municipal; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas mais precisamente em toda a extensão da rua 

Antônio Bento e nos arredores do bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3036/17 a 3039/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o aumento do efetivo de médicos, auxiliares de enfermagem, 
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técnicos de enfermagem, enfermeiros e recepcionistas, no hospital municipal 

Euryclides de Jesus Zerbini; o aumento do efetivo de médicos, auxiliares de 

enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e recepcionistas, no 

complexo hospitalar Maria Braido; o aumento do efetivo de médicos, auxiliares 

de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e recepcionistas, no 

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin; e o aumento do efetivo de 

médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e 

recepcionistas, no hospital infantil Márcia Braido. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3041/17 e 3042/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das vias Ceará, Rio Branco e 28 de Julho, no bairro Fundação; e 

instituir o censo populacional municipal de animais em São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3045/17. Sidnei Bezerra da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando designar efetivo da GCM 

para fiscalização nos bairros, a fim de reprimir a retirada dos materiais 

recicláveis separados pelos munícipes e recolhidos pela municipalidade, por 

pessoas de outras cidades estranhas ao programa e que espalham o que não lhes 

interessa, sujando a cidade e apropriando-se indevidamente deste material. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3046/17 a 3057/17. Anacleto Campanella 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que seja realizada a limpeza nos trevos entre as 

ruas Pirajú e Ribeirão Preto, bairro Olímpico; providenciar uma cobertura no 

ponto de ônibus, na rua Oswaldo Cruz, altura do número 768, bairro Santa 

Paula; que seja realizada a desratização do terreno em sua totalidade, onde se 

localizam as torres de energia elétrica da eletropaulo, situado na rua Nazaret, 

bairro Barcelona; que seja realizada a reforma e revitalização da capela para 

velórios curtos do cemitério São Caetano, situado na rua Piauí, s/n, bairro Santa 

Paula; que seja demarcada a sinalização de solo para travessia de pedestres, 

defronte a Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, rua João Ramalho, 100, 

bairro Boa Vista; que seja demarcada a sinalização de solo para travessia de 

pedestres, defronte ao portão de entrada do cemitério das Lágrimas, situado na 

rua da Eternidade, 263, bairro Mauá; que seja realizada a tapagem do buraco 

no leito carroçável, situado na rua São Sebastião, 247, bairro Mauá; que seja 

realizada a tapagem do buraco no leito carroçável, situado no cruzamento das 

ruas Diadema e Rio Grande da Serra, bairro Mauá; que seja demarcada a 

sinalização de solo para travessia de pedestres defronte a entrada do IML - 

Instituto Médico Legal, situado na rua da Eternidade, 263, bairro Mauá; a 
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realização de recapeamento e nivelamento asfáltico no cruzamento das ruas 

Piratininga e Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; que seja realizado o 

recapeamento asfáltico e tapagem de buraco na rua Aguapei, no trecho entre os 

números 08 e 69 , bairro Nova Gerty; e que seja realizada a tapagem do buraco 

no leito carroçável, situado na rua Capivari, 08, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3058/17. Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a repintura da demarcação das escritas "devagar 

área escolar", localizada na alameda Conde de Porto Alegre, altura do n° 1540, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3059/17 a 3070/17. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

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

avenida Tietê, 787, bairro Nova Gerty; à realização de estudos visando a 

instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, localizado na 

rua Tocantins, 872, bairro Nova Gerty; a realização de estudos visando a 

realização de campanha educativa sobre o descarte de óleo de cozinha na rede 

de esgoto; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no referido 

trecho da avenida Dr. Augusto de Toledo, entre as ruas Ingá e Bertolino da 

Cunha, bairro Santa Paula; a realização de estudos visando a instalação de 

cobertura (abrigo) de ponto de ônibus na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 

próximo ao número 780, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no referido trecho da rua Engenheiro Rebouças, 

entre a avenida vital Brasil e rua Oswaldo Cruz, bairro Cerâmica; a realização 

de estudos visando à revitalização da praça José Crocco, localizada em frente à 

EMEF Luiz Capra, rua Busch, esquina com a rua Marlene, bairro Nova Gerty; 

à realização de estudos visando a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de 

parada de ônibus na rua Iguassu, próximo ao número 341, bairro Nova Gerty; 

à realização de estudos visando a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de 

parada de ônibus na rua Marlene, próximo ao número 876, bairro Nova Gerty; 

a realização de estudos visando a instalação de cobertura (abrigo) de ponto de 

parada de ônibus na rua Nelly Pellegrino, altura do número 836, bairro Nova 

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

ponto de parada de ônibus na rua Nelly Pellegrino, altura do número 667, bairro 

Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas a 

realização de estudos visando a realização de rondas intensivas na rua Castro 

Alves, entre as ruas Oswaldo Cruz e avenida Vital Brasil Filho, bairro nova 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3071/17. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revisão e 
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manutenção das guias e calçadas de toda extensão da alameda Valdomiro 

Ferreira da Silva, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3072/17 a 3074/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: religar a 

energia elétrica no Ponto de Táxi nº 17, situado na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, oposto ao 838, bairro Nova Gerty; implantação de lombada na altura 

do nº 473 ou 472 da rua São Jorge, bairro Cerâmica; e reforma geral das quadras 

de esporte que se encontram no Espaço Verde Chico Mendes, na avenida 

Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3076/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando instalação de conjunto de faróis de travessia de pedestre 

na avenida Presidente Kennedy, praça dos Imigrantes, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3084/17 e 3085/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: levar o assunto para debate e parecer junto ao 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de nossa cidade, para que ciente, 

participe das ações juntamente com a citada secretaria (SEMOB) a fim de que 

realizem estudos e tratativas visando maior fiscalização no tocante à emissão 

em excesso de gases poluentes dos veículos leves, caminhonetes e caminhões 

que passam pelo município de São Caetano do Sul; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro, com especial atenção nas 

proximidades da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, 

especificamente nas vias de acesso à estação ferroviária de Utinga, altura da 

avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2836/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

Goiás, 160, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2847/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Rede Feminina de 

Combate ao Câncer de São Caetano do Sul, pela comemoração de seus 46 anos 

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

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

2853/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

especialmente na rua Maceió e em todo o bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2854/17. Francisco de Macedo 
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Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas e constantes especialmente na rua Porto Calvo e em 

todo o bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2860/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

alameda Cassaquera, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2861/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao mestre Marcelo Giunchetti, pela realização da primeira 

graduação do ano de 2017 dos atletas de jiu-jitsu do projeto "Jiu-jitsu para 

todos", ocorrida no último dia 10 de maio, no Clube Recreativo e Esportivo 

Erasmo Batissaco. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2864/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na entrada particular das 

Camélias, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2865/17. 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 Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro 

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

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

2866/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Madeira, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2867/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2868/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Artur 

Rubens Del Cid, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2869/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2870/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da praça Francisco 

Pires, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2871/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2872/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da alameda João 

Galego, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2873/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2874/17. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas principalmente em toda extensão da alameda 

Araguaia, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2875/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2876/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua dos Diamantes, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2877/17. 

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

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

dos Cristais, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 2878/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua dos Berilos, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2879/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua do Níquel, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2906/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das vias Constantino 

de Moura Batista, João Rela e José Salustiano Santana, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2910/17. Daniel 

Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à Luiza Helena Trajano, pelo excelente trabalho que 

desenvolve, bem como à Associação Comercial e Industrial de São Caetano Do 

Sul, pela sua brilhante atitude. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2912/17. Ricardo Andrejuk. 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, no bairro Barcelona, nas 

imediações da estação Utinga da CPTM. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2920/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas nas vias Rio de Janeiro, Ribeiro de Barros, Julieta Soares e 

Luís Louzã, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2924/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Associação de 

Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância - APAMI, pela comemoração 

dos 64 anos de existência no município de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2926/17. Ubiratan Ribeiro 

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

Congratulações ao Conselho Municipal da Comunidade Negra de São Caetano 
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do Sul pela realização do evento "13 de Maio - pensamentos e reflexões". 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2928/17. 

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

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

Edmundo Monteiro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2929/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2930/17. 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, 

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

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

2931/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Lomas Valentinas, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2932/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2933/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda a rua Guarda Marinha Greenhalg, 

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

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

2934/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Guaporé, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2938/17. 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 de Assis, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2939/17. 
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Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

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

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

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

nº. 2940/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

da rua Solimões, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2941/17. 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 Bento, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2942/17. 

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

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

Anita Garibaldi, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2943/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2944/17. 

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

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

Xingú, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2945/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Wenceslau Brás, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2946/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2947/17. 

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

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

Benjamin Constant, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 2948/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

principalmente em toda extensão da rua Diários Associados, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2957/17. 

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

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

Guaiamú, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2958/17. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

toda extensão da rua Samuel Schwartz, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2959/17. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas principalmente em toda extensão da rua Piabanha, bairro 

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

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

2981/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

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

vias Maranhão, Tiradentes, Wenceslau Brás e Piauí, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2985/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício 

ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, visando 

sugerir aos comerciantes, indústria, comércio e serviços de estacionamento 

ativados no município, a afixação de placas informativas em local de notória 

visualização com os seguintes dizeres: "Aviso aos pais ou responsáveis: 

solicitamos aos Senhores que atentem para seus filhos ou menores de idade no 

interior do veículo ao sair do mesmo". Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2986/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

rondas ostensivas com maior intensidade no período noturno, especificamente 

nos horários compreendidos entre 18 horas e 6 horas da manhã, no Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic e imediações, localizado na rua Serafim Constantino, 

Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2987/17. 

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

de Voto de Congratulações à excelentíssima Senhora Doutora Rachel Miranda 

Alves Othechar, Delegada de Polícia Assistente do Município de São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3004/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pela realização do evento dedicado aos "100 

anos de aparição de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de Maio de 2017, ao 

hospital Nossa Senhora de Fátima e à Sociedade Beneficente de São Caetano 

do Sul, na pessoa de seu presidente Senhor Antonio Aparecido Nogueira Rubira 

e por todos organizadores e apoiadores deste valoroso evento. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3024/17. 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 rua 

Vanda e imediações, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3025/17. 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, na avenida 

Tijucussú, 388 e imediações , bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3026/17. 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 na rua Rosa 

e imediações, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3027/17. 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 na rua Santo André, e imediações, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3028/17. 

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 na rua Boa Vista, e imediações, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3029/17. Moacir Luiz Gomes 
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Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno na 

rua dos Castores, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3032/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

Bento, altura do n. 24, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3040/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

rondas ostensivas nas imediações das vias Ceará, Rio Branco e 28 de Julho, 

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

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

3079/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela concessão do nome do seu 

esposo, o saudoso médico "Dr. Odair Manzini", para a denominação do "Centro 

Endoscópico", estabelecido no hospital Márcia Braido, a ser realizada no dia 

17 deste mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3080/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Fundação dos Rotarianos, na 

pessoa do presidente, Ilmo. Senhor Charly Farid Cury, bem como da Diretora 

Geral do Colégio Eduardo Gomes, Ilma. Profª Janice Aparecida Guizelini, pelo 

investimento no esporte, levando os alunos ao êxito nas competições, estes, que 

representarão São Caetano do Sul no torneio de natação "XXIV Troféu Kim 

Mollo de Natação 2017" que se realizará na cidade de Mococa, de 26 a 28 de 

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

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

3081/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de 

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

especial atenção nas vias: rua do Níquel, da Fortuna e dos Diamantes, bairro 

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

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

3082/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de 

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

especial atenção nas vias: rua Votorantim, Rafael Sampaio Vidal e avenida 

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 3083/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio 

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

com especial atenção nas proximidades da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul - USCS, especificamente nas vias de acesso à estação 

ferroviária de Utinga, altura da avenida Goiás, 3400, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3090/17. 

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

nos Anais de Voto de Congratulações pela inauguração do Centro Endoscópico 

Dr. Odair Manzini, do hospital Márcia Braido, a ser realizada no dia 17 deste 

mês, que trará um avanço incontestável para nossa cidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3100/17. Sidnei Bezerra da Silva. 

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

parceria com a corporação do município de Santo André para implementar 

medidas de enfrentamento à insegurança nos arredores da USCS - Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, campus Barcelona, principalmente no trajeto 

entre a universidade e a estação ferroviária de Utinga. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3108/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Febraban - SP, visando solicitar às 

agências bancárias de São Caetano do Sul utilizarem o código de contratações 

e abreviaturas Braile nos contratos de adesão. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3109/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ACISCS - Associação Comercial e 

Industrial de São Caetano do Sul, visando sugerir aos estabelecimentos 

comerciais, onde circulem mais de 500 (quinhentos) cidadãos por dia, a 

instalação de fraldários para uso de pessoas com necessidades especiais e 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3110/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Febraban, visando através do setor competente orientar, na forma da Resolução 

nº 3.694/09 do Banco Central, as agências bancárias de São Caetano do Sul 

para que procedam ao recebimento do pagamento de contas de concessionárias 

públicas pelos caixas eletrônicos ou no caixa convencional. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2925/17. Ubiratan Ribeiro 
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Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Décio Maximiliano Lorenzini. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2988/17. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Ana Alves de Oliveira. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3091/17. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Sebastiana Campanhã da 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3107/17. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Alexandre Castro dos 

Santos Filho. 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 dos senhores: 

Décio Maximiliano Lorenzini, Ana Alves de Oliveira, Sebastiana Campanhã 

da Fonseca e Alexandre Castro dos Santos 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. Faz uso 

da palavra os Nobres Edis: Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra, 

Jander Cavalcanti de Lira, Moacir Luiz Gomes Rubira e Sidnei Bezerra da 

Silva. 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 3154/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. 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 Corredor de Rua’, a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de 

novembro e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

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

“Publique-se”. Item II - Processo nº 3015/14. Jorge Martins Salgado. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

funcionamento de ambulatório médico móvel nos eventos realizados no 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da 
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Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, contrário. Colocado em discussão o parecer contrário, ninguém 

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

parecer “contrário” fica “Aprovado o parecer”. “Arquive-se”. Item III - 

Processo nº 0249/15. Fabio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a isenção de pagamento da tarifa do sistema 

de estacionamento rotativo (Zona Azul) o transportador escolar de São Caetano 

do Sul que, no embarque e desembarque de alunos, não ultrapassar 10 (dez) 

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

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

Orçamento, deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Rejeitado”, com voto favorável do Edil Jander Cavalcanti de 

Lira. “Arquive-se”. IV - Processo nº 2714/15. Eder Xavier. 1ª Discussão e 

Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único e incisos 

ao artigo 1º da Lei nº 4.773, de 23 de junho de 2009, que institui a ‘Campanha 

Municipal de Prevenção, Redução e Compensação de Emissões de Dióxido de 

Carbono (CO2) e demais Gases Veiculares de Efeito Estufa’ e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério 

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

critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado” por 

unanimidade. “Arquive-se”. Item V - Processo nº 0711/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. 1ª 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 1º Turno”. Para declarar 

o voto, usa da palavra a autora, Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva. Item VI - Processo nº 0751/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 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 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 1º Turno”. Item 

VII - Processo nº 1624/17. Anacleto Campanella Junior. 1ª Discussão e 
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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 1º Turno”. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente convoca os Senhores 

Vereadores para duas Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima 

quinta-feira, dia 18 (dezoito) de maio, a partir das 10 (dez) horas, e declara, às 

dezoito horas e cinquenta e um minutos, encerrada a presente Sessão. Para 

constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

Senhores Presidente e Primeira Secretário. ......................................................... 
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