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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E SEIS 

DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e seis minutos, com a presença dos Vereadores 

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

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 28ª Sessão 

Ordinária e a da 16ª 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. 

0606/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.183, de 14/09/17. “Ciente”. Processo 

nº. 5890/17. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o programa 

‘Nossa Nota’ e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5912/17. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Revoga a Lei Municipal nº 2.652, de 12 de 

março de 1981 que dispõe sobre a concessão de uso de imóvel em favor do 

Grêmio Recreativo Beneficente Monte Azul.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5913/17. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 8° da Lei Municipal 

n° 4.833, de 10 de dezembro de 2009 e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 5865/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre o direito do cidadão optar por advertência ao invés de pagamento da 

multa de trânsito constante no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, 

aplicada pelo município na forma que menciona, e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 5870/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de 

Lei que "Proíbe a discriminação por uso de tatuagens no serviço público 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5878/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o evento 

denominado 'Plantio Simultâneo', e dá outras providências.". “Às Comissões 
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de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5880/17. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

Combate ao Tabagismo' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5881/17. Caio 

Eduardo Kin Jesus Funaki. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de 

Conscientização e Prevenção à Alienação Parental', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5897/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de 

cartazes nos estabelecimentos comerciais situados no município de São 

Caetano do Sul, alertando sobre os riscos de se contrair leptospirose pela 

ingestão de bebidas diretamente de latas ou garrafas e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5901/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Empreendedorismo Feminino 

e da Valorização do Trabalho da Mulher' e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 6031/17. Eduardo José Vidoski. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

inserção dos dizeres 'Antes de construir ou reformar, procure orientação 

técnica e evite multas', nos carnês de IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial 

e Territorial Urbana, de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 6032/17. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Assegura 

a gratuidade dos serviços de exumação à população de baixa renda e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6034/17. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de 

Lei que "Institui a inclusão e divulgação de vagas de emprego de empresas do 

município, no site oficial da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 6035/17. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de 

Lei que "Institui a inclusão e divulgação de currículos de munícipes no site 

oficial da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, para consulta de 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6045/17. Daniel Fernandes 

Barbosa. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de equipar com 

Desfibrilador Cardíaco Automático (DEA), as academias de ginástica, 

quadras de futebol e estabelecimentos similares, no âmbito privado, com mais 
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de 100 (cem) alunos matriculados e ou filiados, e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 5864/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que sejam instalados letreiros em Braile nas 

botoeiras de acionamento de semáforos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 5866/17 a 5868/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

implantação de uma "Farmácia 24 Horas" no Hospital Municipal de 

Emergências Albert Sabin, rua Aurélia, 101, bairro Santa Paula; a 

transformação do Centro de Integração e Educacional Comunitário (CIEC) 

Benedicto Djalma Castro, situado na rua Garça, 323 - bairro Prosperidade, em 

um CISE - Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade; e a 

instalação de semáforo para travessia de pedestres no cruzamento da rua 

Oswaldo Cruz, esquina com a rua Engenheiro Rebouças, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5872/17 a 5876/17. César Rogério 

Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: fiscalização na entrada/saída dos alunos na rua 

Major Carlos Del Prete, 1120, Colégio Eduardo Gomes, bairro Santo Antônio; 

a fiscalização de piscina em casa vazia na rua Gurupi, 48, bairro Nova Gerty; 

a reforma do passeio público na rua Rio Grande do Sul, altura do nº 427 - 

extensão do SENAI, Centro; a implantação de um plano de manejo preventivo 

na cidade de São Caetano do Sul; e o incentivo a doação de livros para as 

bibliotecas municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5883/17 a 

5888/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas 

para a abertura de processo licitatório de aquisição de fibra óptica; a troca da 

tampa do bueiro na avenida Goiás, altura do nº 1656 - loja de colchões, bairro 

Santo Antônio; estudos e tratativas para a criação de plataformas colaborativas 

de segurança na cidade; estudos e tratativas para a elaboração do convênio do 

Detecta com a cidade de São Caetano do Sul; a instalação de câmeras de 

segurança nas viaturas da Polícia Militar do estado de São Paulo que 

patrulham a cidade de São Caetano do Sul; e a reforma do passeio público na 

avenida Goiás, altura do nº 1656, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5889/17. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de ações de prevenção e 

combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre 

chikungunya e zika vírus. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5891/17. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a repintura das faixas de pedestre na confluência da rua Conde 

Francisco Matarazzo e rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processo nº. 5894/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando fechar o vão existente 

embaixo do viaduto Independência próximo a entrada do hipermercado 

Carrefour na rua Aquidaban, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5896/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando poda de árvores na rua Silvia, 159, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5898/17 e 5899/17. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de 

sistema semafórico para pedestres, na faixa de pedestres que faz a ligação da 

praça dos Imigrantes com o canteiro central na avenida kennedy, na altura 

avenida Pres. Kennedy, 1514 - Santa Paula; e o recolhimento do veículo em 

estado de abandono no seguinte logradouro: rua Deputado Emílio Carlos, 30, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5902/17 a 5907/17. 

Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja apagada a 

pintura das faixas amarelas reservadas a estacionamento defronte as garagens 

que se tornaram, com o passar do tempo, pontos comerciais, mormente nos 

seguintes locais: rua Bom Pastor, nº 720; rua Coronel Camisão, nº 215; rua 

Issaco Coppini, nº 156; rua Afonso Pena, nº 205; rua Maceió, nº 734; rua 

Amazonas, nº 542/554; e rua Afonso Pena, nº 252/256; que seja realizada a 

repintura da sinalização horizontal de trânsito "devagar", defronte ao clube 

social dos Radialistas, rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas principalmente no 

período noturno, nas imediações da rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico; que 

seja realizada a revitalização asfáltica na rua Marechal Cândido Rondon, 

bairro Oswaldo Cruz; que seja realizado o recapeamento asfáltico na rua 

Giovani de Nardi, bairro Oswaldo Cruz; e que seja realizado o conserto da 

calçada na rua Boa Vista, no trecho entre as ruas Michel Glebochi e Arlindo 

Marchetti, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5908/17. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando recapeamento asfáltico no cruzamento da rua 

Piratininga com avenida Goiás, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5930/17 a 5966/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a realização de estudos visando o recapeamento da rua Santa Rosa, 

bairro Santa Paula; a realização de estudos visando o recapeamento da rua 

José Paolone, bairro Santa Paula; a realização de estudos visando o 

recapeamento da rua Major Carlos Del Prete, bairro Santo Antônio; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua São Francisco, bairro 
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Santo Antônio; a realização de estudos visando o recapeamento da rua 

Conceição, bairro Santo Antônio; a realização de estudos visando o 

recapeamento da travessa Acácia, bairro Santo Antônio; a realização de 

estudos visando o recapeamento da rua Conceição, bairro Santo Antônio; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua Monteiro Lobato, bairro 

Cerâmica; a realização de estudos visando o recapeamento da rua Fagundes 

Varella, bairro Cerâmica; a realização de estudos visando o recapeamento da 

rua José Ferrari, bairro Santo Antônio; a realização de estudos visando o 

recapeamento da rua Joaquim Nabuco, bairro Santo Antônio; a realização de 

estudos visando o recapeamento da rua Pedro José Lorenzini, Centro; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua Eliseu Carnevalli, 

Centro; a realização de estudos visando o recapeamento da avenida Guido 

Aliberti, bairro Santo Antônio; a realização de estudos visando o 

recapeamento da rua São Paulo, bairro Cerâmica; a realização de estudos 

visando o recapeamento da rua Rui Barbosa, bairro Santo Antônio; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua São Jorge, bairro Santo 

Antônio; a realização de estudos visando o recapeamento da travessa 

Geovanina Borges Duarte, bairro Cerâmica; a realização de estudos visando 

o recapeamento da avenida Senador Roberto Simonsen, Centro; a realização 

de estudos visando o recapeamento da rua Santo Antônio, Centro; a realização 

de estudos visando o recapeamento da rua Miguel Almansa Garcia, Centro; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua Eliseu Leoni, bairro 

Santa Paula; a realização de estudos visando o recapeamento da rua José 

Ribeiro Sales, Centro; a realização de estudos visando o recapeamento da 

avenida Goiás, bairro Santo Antônio; a realização de estudos visando o 

recapeamento da rua Alfredo Maluf, Centro; a realização de estudos visando 

o recapeamento da rua Senador Vergueiro, Centro; a realização de estudos 

visando o recapeamento da travessa Vicente Timpani, Centro; a realização de 

estudos visando o recapeamento da rua Luísa Garbelotto Cavasani, Centro; a 

realização de estudos visando o recapeamento da rua José do Patrocínio, 

Centro; o recapeamento da rua Engenheiro Cajado de Lemos, bairro 

Cerâmica; o recapeamento da rua Mato Grosso, bairro Cerâmica; o 

recapeamento da rua Machado de Assis, bairro Santo Antônio; o 

recapeamento da rua José de Alencar, bairro Santo Antônio; o recapeamento 

da rua Caetano Nobile, bairro Santo Antônio; o recapeamento da rua Olavo 

Bilac, bairro Santo Antônio; o recapeamento da rua Margarida, bairro Santo 

Antônio; e o recapeamento da rua Dr. Mário Freire, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5967/17 a 5970/17. Eduardo José Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção de bicicletas, no Espaço Verde Chico 
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Mendes, situado na avenida Fernando Simonsen nº 566, bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico da rua Manoel Augusto Ferreirinha, na altura do 

número 89, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico da rua Giácomo 

Dalcin, na altura do número n° 377, bairro Nova Gerty; e a instalação de 

lixeiras na rua Amadeu Vezzaro, especialmente nas proximidades do número 

121, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5971/17 a 5985/17. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, com uso de motocicletas, no bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, com uso de motocicletas, no bairro Boa Vista; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com uso de 

motocicletas, no Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente, com uso de motocicletas, no bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com 

uso de motocicletas, no bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, com uso de motocicletas, no bairro 

Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, com uso de motocicletas, no bairro Mauá; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com uso de motocicletas, no 

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

notadamente, com uso de motocicletas, no bairro Olímpico; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com uso de 

motocicletas, no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente, com uso de motocicletas, no bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, com uso de motocicletas, no bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com uso de 

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

rondas intensivas notadamente, com uso de motocicletas, no bairro Santo 

Antônio; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, com uso de motocicletas, no bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5988/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o recolhimento de veículo em estado 

de abandono na rua Paschoale Cavana, 261, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5996/17 a 6003/17. Moacir Luiz Gomes 

Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas com apoio de motocicletas na rua Barão de Mauá, bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de 
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motocicletas na rua Adonel de Souza Maciel, bairro São José; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na 

avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José; a pintura da faixa de 

carga e descarga, em frente ao comércio na rua Alegre, 347, bairro Santa 

Paula; a instalação de faixa amarela em frente a garagem na rua Perrella, 173, 

bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

apoio de motocicletas na rua João Almendra, bairro São José; determinar a 

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

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

com apoio de motocicletas na rua José Lopes, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6006/17 e 6007/17. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por 

toda extensão e ruas circunvizinhas da rua Manoel Augusto Ferreirinha, 130, 

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

por toda extensão da alameda Conde de Porto Alegre, altura do número 1.500, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6015/17 a 

6019/17. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico na rua Piratininga, esquina com a avenida Goiás, bairro Barcelona; a 

fiscalização de trânsito na rua Ângelo Ferro, em toda sua extensão, bairro 

Nova Gerty; a reforma do passeio público na rua Porto Calvo, altura do nº 200 

- fundos da EMEF Oswaldo Samuel Massei, bairro Oswaldo Cruz; uma 

sincronia entre as empresas que fazem a poda das árvores e o recolhimento 

destas podas na rua Porto Calvo, altura do nº 200 - fundos da EMEF Oswaldo 

Samuel Massei, bairro Oswaldo Cruz; e a retirada de um tronco de árvore 

existente na rua Tibagi, 311, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6022/17 e 6023/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a mudança no atual sentido duplo da via, para "sentido único", na 

rua Duvilio José Quáglia, bairro São José; e a implantação de rotatória no 

cruzamento entre as ruas Juruá e avenida Tietê, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6027/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

a esta Edilidade, versando sobre parâmetros, referências, atribuições, 

objetivos e metas a serem buscadas quando da instituição de uma política 

pública municipal para o tratamento e prevenção da doença de Alzheimer em 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6028/17 a 

6030/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 



 

 

hae  8 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Guaporé, 428, bairro Santa Maria; 

a revitalização pista de skate localizada no Terminal Rodoviário 

Intermunicipal e Interestadual José Pedrossiani, Centro; e a reforma do 

passeio (calçada) da rua Perrella, 51, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6033/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando poda da árvore localizada na altura do número 

335, da rua Santo Antônio, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6040/17 a 6044/17. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

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

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

imediações da rua Flórida, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Joana Angélica, bairro 

Barcelona; estudos e tratativas com vistas à implantação da Atividade 

Delegada no município, bem como, em caso de implantação do programa, que 

a remuneração seja equivalente à empregada em outras cidades; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, com vistas à 

prevenção e combate aos crimes de furto e roubo de veículos na cidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6046/17 a 6048/17. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reforma da calçada na 

rua Rio Negro; a retirada de fio solto no poste da avenida Dr. Augusto de 

Toledo, confluência com a rua Rio de Janeiro, bairro Oswaldo Cruz; e a 

realização de estudos para combater a proliferação de escorpiões na rua 

Araçatuba, 47, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6049/17 a 6056/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar 

laboratórios de inovação (Fab Labs) visando oferecer mais uma opção de 

aprendizado para os alunos da Rede Municipal de Ensino; encaminhar estudos 

com o objetivo de adquirir 10 motocicletas de 800 cilindradas, (no mínimo) a 

fim de doar à Polícia Militar visando oferecer excelência na locomoção dos 

policiais que atuam em nosso município; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas a pé em determinados bairros e pontos mais 

visados do município, tais como: Jardim São Caetano, Santa Paula e os 

edifícios localizados no Espaço Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas estudos com o objetivo de criar junto a Guarda 

Civil Municipal programa de Tolerância Zero; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas estudos a fim de disponibilizar viatura da Guarda 

Civil Municipal, (ROMU) estacionada na rotatória de acesso ao Park 

Shopping, hospital São Luiz e a EMI Claudio Musumeci; revitalização das 
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unidades básicas fixas da Guarda Civil Municipal, localizadas neste 

município, em caráter de urgência; a instalação de uma base de segurança em 

alguma das praças localizadas nos bairros do município que apresentam maior 

incidência de assaltos; e a manutenção no espaço físico, implantar cursos no 

CCZ - Centro de Controle de Zoonoses de São Caetano do Sul, bairro Mauá. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5780/17. Caio Eduardo Kin Jesus 

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

visando rondas ostensivas nas ruas Conceição, São Francisco, Machado de 

Assis e Major Carlos Del Prete, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5863/17. Sueli Aparecida Nogueira 

da Silva e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à Associação Internacional de Lions Clubes pelos 

100 anos de história. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5869/17. Olyntho Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Madeira, entre as ruas Tibagi e Guaporé, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5879/17. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao digníssimo Senhor Doutor Carlos 

Roberto Maciel, pela sua designação à presidência da fuabc. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5892/17. Maurício Fernandes da 

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

de Congratulações pela iniciativa da parceria do SEMOB junto ao Detran-SP, 

para a realização da blitz educativa na campanha "Foca no Trânsito", com os 

alunos da rede pública de ensino. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5893/17. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela nobre iniciativa do evento Pedaleiros para Deficientes 

Visuais, que ocorreu no último dia 16 de setembro no parque Villa Lobos, em 

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

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

5895/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela 

iniciativa do Senhor Prefeito José Auricchio Junior pela parceria com a Rede 

Globo de Televisão no "Projeto Verdejando". Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5900/17. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações pela série de reportagens "A natureza sob ataque" do 

jornal Diário do Grande ABC e seus jornalistas responsáveis. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5911/17. Maurício Fernandes da 

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

visando rondas ostensivas e preventivas em todas as ruas do bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5915/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM 

(programa de policiamento com motocicletas), no bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5916/17. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM (programa de 

policiamento com motocicletas), no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5917/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM (programa de policiamento 

com motocicletas), no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5918/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, pela ROCAM (programa de policiamento com motocicletas), 

no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5919/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

ROCAM (programa de policiamento com motocicletas), no bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5920/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM 

(programa de policiamento com motocicletas), no bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5921/17. 
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Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM 

(programa de policiamento com motocicletas), no bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5922/17. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM (programa de policiamento 

com motocicletas), no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5923/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente, pela ROCAM (programa de policiamento com motocicletas), 

no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5924/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

ROCAM (programa de policiamento com motocicletas), no bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5925/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM 

(programa de policiamento com motocicletas), no bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5926/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM 

(programa de policiamento com motocicletas), no bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5927/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM 

(programa de policiamento com motocicletas), no bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5928/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM 

(programa de policiamento com motocicletas), no bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5929/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 
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do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, pela ROCAM 

(programa de policiamento com motocicletas), no bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5986/17. Jander 

Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à srta. Laisa Lima Nascimento, pela conquista do 1º 

lugar no Copa das Nações Danone, representando o Brasil, junto com suas 

parcerias, em jogo ocorrido no Red Bull Arena, cidade de Harrison, New 

Jersey, EUA. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5987/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Marcos Martinez 

Sanchez, pela conquista do 2º lugar no Salão de Fotografia dos Velhos 

Jornalistas de Ribeirão Preto, na categoria cor, com sua foto intitulada 'The 

Big One', ocorrido no dia 23 de setembro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5990/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Antônio da Fonseca 

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

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

Processo nº. 5991/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

de motocicletas na rua Adonel de Souza Maciel, bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5992/17. Moacir Luiz 

Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Barão de 

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

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

Processo nº. 5993/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando 

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

de motocicletas na rua José Lopes, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5994/17. Moacir Luiz Gomes 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Ipê, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5995/17. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 
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Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

rua João Almendra, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6004/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

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

Congratulações ao Rotary Club São Caetano do Sul Oeste pela participação 

na 3ª Ecocaminhada de São Caetano do Sul em comemoração à chegada da 

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

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

6005/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento 

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

Escoteiros Alvorada pela participação na 3ª Ecocaminhada de São Caetano do 

Sul em comemoração à chegada da Primavera. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6008/17. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas por toda a extensão das ruas circunvizinhas da rua Manoel 

Augusto Ferreirinha, 130, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6009/17. Edison Roberto Parra. 

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

rondas ostensivas por toda extensão da alameda Conde de Porto Alegre, altura 

do número 1.500, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6010/17. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando 

o aumento de viagens no horário de pico, da linha 05 Circular B bairro Mauá, 

reduzindo-se o intervalo de uma viagem para outra, e a ampliação do itinerário 

da linha 05. alameda Conde de Porto Alegre, altura do número 1.500, bairro 

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

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

6011/17. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações pela posse do Conselho Municipal Anti 

Drogas - COMAD, realizada no dia 18 de setembro de 2017. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6012/17. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo aniversário de 21 anos do GAV - Grupo de Amor À Vida, 

ocorrido no dia 21 de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 6013/17. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

com auxilio de motocicletas na rua José Salustiano Santana, em toda sua 

extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 6014/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

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

motocicletas na rua Capivari, em toda sua extensão, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6020/17. 

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

nos Anais de Voto de Congratulações à Daniela Signorelli Nunes Silva, 

Estudante de medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

USCS, responsável pela organização dos alunos participantes da ação 

solidária que instituiu o chamado "Trote Solidário de Doação de Sangue" no 

dia 15 de agosto do corrente. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6021/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo engajamento da municipalidade ao Projeto Verdejando, 

à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, na pessoa do Excelentíssimo 

Prefeito municipal Dr. José Auricchio Junior, ao Excelentíssimo Secretário da 

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ, Vice-Prefeito 

Roberto Vidoski, e pela passagem do Dia Nacional da Árvore, extensivo às 

demais secretarias municipais que contribuíram ricamente para a 

concretização desse projeto em nosso município. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6025/17. Marcos Sergio Gonçalves 

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

visando rondas ostensivas a fim de solicitar a realização de policiamento 

ostensivo nas vias: Guido Aliberti, Capivari, constantino de moura baptista, 

Carmine Perrella, João Batista Negro, Desireè Malateaux, todas no bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6036/17. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente, com vistas à 

prevenção e combate aos crimes de furto e roubo de veículos na cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6037/17. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 
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do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Nazaret, 

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

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

nº. 6038/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

“Aprovado”. Processo nº. 6039/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações 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. 5871/17. Olyntho Sequalini 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jorge Tadeu Nitoli. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5882/17. César Rogério Oliva. 

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

Pesar pelas vítimas do terremoto que abalou o México. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5910/17. Olyntho Sequalini 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria José de Souza. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5914/17. Marcel 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Manoel José Poveda 

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

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

6024/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

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

Senhora Iracema Terci de Abreu. 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 das vítimas do terremoto que abalou o México e de: 

Jorge Tadeu Nitoli, Maria José de Souza, Manoel José Poveda Martin e 

Iracema Terci de Abreu. 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 o Nobre 

Edil: César Rogério Oliva. O Presidente solicita e o Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo assume a presidência da Mesa, que procede à chamada 
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nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: 

Daniel Fernandes Barbosa, Edison Roberto Parra e Jander Cavalcanti de Lira. 

Esgotada a fase de Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem do Dia. O 

Vereador Eclerson Pio Mielo retoma a presidência da Mesa. 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 5320/17. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do . Projeto de Lei que “Institui o Plano Plurianual para 

o quadriênio 2018-2021.”. 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 

II - Processo nº 5321/17. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração 

da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências”. 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 III - Processo nº 4877/17. Ricardo 

Andrejuk e outros. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

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

o ‘Dia do Nascituro’ 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. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o autor, 

Vereador  Ricardo Andrejuk. 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 28 (dezoito) de 

setembro, a partir das 9 (nove) horas, e declara, às dezoito horas e vinte e sete 

minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida 

e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro 

Secretário. ......................................................................................................... 
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