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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZ DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL 

E QUINZE. 

 

 

 

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

registrada em livro próprio, o Sr. Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz 

Vidoski, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 4ª Sessão 

Ordinária e a da 1ª e 2ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A seguir, 

passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que 

procede à leitura da matéria destinada ao Expediente. Processo nº 1071/05. 

Ofício do Pró-Reitor Administrativo e Financeiro da USCS, encaminhando 

cópia do Convênio Celebrado entre a Autarquia e empresa Radar PPP Ltda. 

“Ciente”. Processo nº 0449/06. Demonstrativos encaminhados pela Câmara 

dos Deputados, comunicando os recursos do Orçamento da União pagos ao 

município. Demonstrativos encaminhados pelo Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. “Ciente”. 

Processo nº 0853/15. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

encaminhando cópia dos acórdãos referentes ao processo TC-25631/026/08. 

“Ciente”. Pela Ordem, o Vereador Fabio Constantino Palácio solicita cópia 

dos processos 1071/05, 0449/06 e 0853/15, lidos, e o Sr. Presidente orienta 

que este reitere o pedido por meio de requerimento junto à Mesa Diretora. 

Processo nº 0894/15. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia 

do Decreto nº 10.845, de 03 de dezembro de 2.015. “Ciente”. Processo nº. 

0850/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Altera a redação 

do artigo 2º da Lei nº 4.319, de 14 de setembro de 2005, que alterou a Lei nº 

3.947, de 21 de dezembro de 2.000, e dá outras providências”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0868/15. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à 

divulgação sobre os riscos do uso indiscriminado de anfetamínico, no âmbito 
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do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0869/15. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que dispõe sobre o “Estímulo ao 'Teatro 

na Escola', no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0870/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

dispõe sobre o “Estímulo à 'Leitura no Ônibus', no sistema municipal de 

transporte público de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Às 

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

0871/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Equipara os portadores 

de doença renal crônica às pessoas com deficiência, no âmbito do Município 

de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0878/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização do teste de 

cores da 'Ishihara', visando o diagnóstico do daltonismo nas crianças 

matriculadas na rede municipal de ensino, no âmbito de São Caetano do Sul, 

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

Orçamento. Processo nº. 0903/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a realização de plano de evacuação em situação de 

risco em todos os estabelecimentos de ensino do município de São Caetano 

do Sul”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Processo nº. 0904/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Estimula a afixação de cartazes nas farmácias e drogarias situados no 

município de São Caetano do Sul, com a indicação dos hospitais, postos de 

saúde e atendimentos emergenciais mais próximos das respectivas farmácias, 

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

Orçamento. Processo nº. 0905/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Torna obrigatória a afixação de placa de advertência sobre o uso 

de formol e suas consequências para a saúde do ser humano nas dependências 

de salões de beleza ou estabelecimentos congêneres na cidade de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 0906/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre orientação a ser prestada pelas 

maternidades públicas às parturientes cujos filhos recém-nascidos apresentem 

deficiências físicas ou patologias crônicas, e dá outras providências”. Às 

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

0919/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que altera dispositivos da 

Lei nº 3.628, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a criação do 
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‘Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Mulher’ e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0920/15. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre o fornecimento de prontuário médico eletrônico e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 0951/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo para a instalação de câmeras de monitoramento nas salas 

de aula, refeitórios e pátios da rede municipal de ensino infantil e 

fundamental”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 0952/15. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a publicação de estatística das ocorrências registradas pela 

Guarda Civil Municipal, na Impressa Oficial e no site oficial da Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0968/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Moção de Repúdio pela restrição de direitos 

trabalhistas imposta pelas Medidas Provisórias 664, 665 e 669 que restringem 

o acesso a Pensões e Seguro-Desemprego. Às Comissões de Justiça e 

Redação. Processos nºs. 0793/15 a 0802/15. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: uma vistoria para manutenção das calçadas em toda a extensão rua 

Espírito Santo, bairro Santo Antônio; manutenção nas calçadas do bairro 

Olímpico, principalmente nos calçamentos que possuem degraus, que por si 

só já representam um risco; implantar uma unidade de atividades e cuidados 

destinada aos idosos, para que estes passem o dia no local e retorne às suas 

residências apenas no período noturno; implantar restaurante com preços 

acessíveis nos centros de convivência da terceira idade; manutenção e limpeza 

das bocas de lobo existentes nas áreas de risco de enchentes no bairro São 

José; a revitalização da Praça Luiz Tortorello, localizada no quadrilátero das 

vias: avenida Goiás, rua Rio Grande do Sul, rua Manoel Coelho, rua Jayme 

da Costa Patrão, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico da rua José 

Benedetti, no trecho entre a rua Rafael Correa Sampaio com a rua São Paulo, 

bairro Santo Antônio; a revitalização da fachada e das instalações da EMEF 

Alcina Dantas Feijão; a limpeza e manutenção das bocas de lobo localizadas 

nas áreas de risco de enchentes no bairro Fundação; e abrir novas inscrições 

para o programa auxílio língua estrangeira, ou outro semelhante. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 0803/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a remoção do tronco de 

árvore localizado na rua Castro Alves, nº 240, bairro Cerâmica. “Ao Sr. 
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Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0815/15 a 0820/15. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o rebaixamento da guia ao lado da 

faixa de pedestres no cruzamento formado entre as ruas Humaitá e Heloísa 

Pamplona; a revitalização da Praça da Bíblia, localizada na avenida Goiás, nº 

400, Centro; a implantação de “lombafaixa”, na altura do ponto de ônibus, rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 1.116, bairro Cerâmica; a 

revitalização do telhado da EMI Josefina Cipre Russo, situada na rua 

Pernambuco, nº 100, Centro; a criação de uma quadra para aulas de Zumba 

no Parque Chico Mendes; e a revitalização do canteiro central, situado ao 

longo da avenida Goiás, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0821/15 a 0825/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

alteração do nome do logradouro conhecido como avenida Goiás, para 

avenida Hermógenes Walter Braido no município de São Caetano do Sul; 

urgência na manutenção, conservação do equipamento de tomografia 

computorizada do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin - HMES, 

situado na rua Aurélia, nº 101, bairro Santa Paula; urgência na manutenção, 

conservação do equipamento de Raio X do Hospital São Caetano, situado na 

rua Espírito Santo, nº 277, bairro Santo Antonio; urgência na manutenção, 

conservação do equipamento de mamografia do CAISM - Centro de Atenção 

Integral Saúde Mulher, situado na rua Herculano de Freitas, nº 200, bairro 

Fundação; e urgência na manutenção, conservação do equipamento de 

tomografia computadorizada do Hospital Maria Braido - Hospital Geral, 

situado na rua São Paulo, nº 101, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0827/15 a 0830/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: retornar o processo de limpeza e varrição das ruas da 

cidade, no período noturno e nos finais de semana; pintura de faixa de solo 

com os dizeres “Carga e Descarga” no seguinte endereço: rua Votorantim, nº 

508, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 

José Benedetti, bairro Santo Antônio; e o recapeamento asfáltico em toda a 

extensão da rua Curupaiti, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”.  

Processo nº. 0831/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que acrescente o § 3º ao artigo 7º, do Decreto nº 

10.264, de 08 de agosto de 2011, para que passe a vigorar com a seguinte 

redação: “§ 3º - o condutor terá uma tolerância de 15 (quinze) minutos a partir 

da entrega e/ou da colocação da advertência impressa pela fiscalização do 
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sistema de estacionamento rotativo”. “Ao Sr. Prefeito Municipal”.  

Processos nºs. 0834/15 a 0842/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção geral nas unidades da rede municipal de ensino, principalmente 

nas EMIs, EMEIs, EMEFs, FUNDI I, FUNDI II e escolas de período integral; 

criar um portal da transparência, que disponibilize mensalmente inventário e 

mapeamento a fim de detectar condições gerais dos aparelhos visando agilizar 

o cuidado com a saúde dos munícipes; a revitalização e manutenção do 

telhado do Clube ABREV, na avenida Presidente Kennedy, nº 2300, bairro 

Santa Paula; a possibilidade de resolver a questão do esgoto que ocorre a céu 

aberto na rua Garça, principalmente na altura do nº 30, bairro Prosperidade; a 

poda da árvore localizada na alameda Cassaquera, nº 680, bairro Barcelona; 

realizar poda de árvore localizada na rua Santos Dumont, nº 44, bairro Boa 

Vista; a poda de árvore localizada na rua dos Meninos, n° 621, bairro Nova 

Gerty; a instalação de lixeiras em toda a extensão das ruas da cidade; e realizar 

poda da árvore localizada na rua Arnaldo Sante Locoselle, nº 87, bairro 

Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0845/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto e Outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando, que realize estudos, com urgência, visando repassar o acréscimo 

da inflação para o pagamento do abono/2015 para todos os funcionários e 

servidores desta municipalidade, previstos na Lei. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0847/15 a 0849/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: manutenção dos bancos da Praça Eliseo Leoni, situada na 

rua da Eternidade, confluência com a rua José Salustiano Santana, bairro 

Mauá; realizar o nivelamento do bueiro localizado na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, próximo ao número 201, bairro Cerâmica; e a 

manutenção do poste de iluminação situado na Praça Eliseo Leoni, rua da 

Eternidade, confluência com a rua José Salustiano Santana, bairro Mauá. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0851/15 e 0852/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza de todas as piscinas dos 

clubes da cidade que pertencem a Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul; e providenciar informações aos proprietários das residências e pontos 

comerciais que estão fechados, para a limpeza e verificação preventiva de 

focos de dengue. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0854/15 e 

0855/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar à Guarda 
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Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Tocantins, bairro 

Nova Gerty; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda a extenção da rua Marlene, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 0858/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda das árvores que, por ventura, 

estejam obstruindo a visibilidade da sinalização de trânsito ou semáforos na 

cidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0860/15 a 0864/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a 

poda e/ou a retirada da árvore existente dentro do Espaço de Lazer e 

Recreação José Agostinho Leal, rua Tocantins, esquina com a rua Prestes 

Maia, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando recapeamento asfáltico na rua Capivari, 

nº 500, trecho entre as ruas dos meninos e a José Salustiano Santana, bairro 

Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a adequação das tampas dos bueiros existentes 

na esquina das seguintes ruas: José Benedetti, esquina com a rua Rafael Correa 

Sampaio, bairro Santo Antônio; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando uma vistoria prévia em 

toda a extensão do telhado do centro interescolar municipal profª alcina dantas 

feijão, rua Capivari, nº 500, bairro Mauá; e encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação 

de semáforo de pedestre próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Padre Luiz Capra, localizada na rua Marlene, nº 295, bairro Nova Gerty. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0865/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a retirada do lixo 

existente ao longo da rua Ulisses Tornincasa, próximo a EMEI Jacob João 

Lorenzini, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

0866/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre instituir a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização em 

locais fechados de acesso coletivo, públicos ou privados, climatizados ou não, 

a fim de se evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0874/15 a 0876/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a manutenção do aparelho de tomografia do 

Hospital Marcia Braido; pintura e manutenção das instalações da EMEI Rosa 
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Perrela, localizada na rua Francesco Coppini, bairro Nova Gerty; e consertos 

dos aparelhos de Raio-X, da rede municipal de saúde de São Caetano do Sul. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0879/15 a 0882/15. Edison 

Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando providenciar a pintura 

de uma vaga de estacionamento para idoso na rua Pinheiro Machado, nº 100, 

bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando colocar como rua principal a 

Passagem dos Toneleiros com a alameda João Galego, bairro Barcelona; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando a retirada de entulho e lixo que estão jogados na rua João 

Almendra, nº 131, bairro São José; e a embarcação de idosos nos ônibus do 

transporte municipal de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0886/15 a 0890/15. 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 avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Santo Antônio; 

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

Espírito Santo, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Carmine Perrella, bairro Mauá; a 

verificação e adoção de eventuais medidas para realização de reparos e 

manutenção das calçadas, em especial, dos canteiros das árvores, na rua Rio 

Grande do Sul, bairro Centro; e a realização de ação de desinsetização, em 

especial, na rua Francisco Alves, altura do nº 187, bairro Boa Vista. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0892/15 e 0893/15. Edison Roberto 

Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar à Secretaria Municipal de 

Segurança Pública - SESEG, estudos para implantação de uma base da gcm 

na praça que esta localizada na alameda São Caetano, com a Passagem dos 

Toneleiros, bairro Santa Paula; e determinar à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, para que provindencia a limpeza da praça 

localizada na alameda São Caetano, com a Passagem dos Toneleiros, bairro 

Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0895/15 e 

0896/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: manutenção do 

recapeamento asfáltico na rua Deputado Emílio Carlos, bairro Fundação; e 

reparos e manutenção das calçadas, na rua Deputado Emílio Carlos, bairro 
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Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0897/15 e 0898/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: distribuir aos imóveis residenciais 

e comerciais dispositivos redutores de pressão de água, com vistas a redução 

do consumo; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a instalação de uma lombofaixa ou de semáforo 

de pedestres, nas proximidades da EMEF Padre Luiz Capra, rua Marlene, nº 

295, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

0909/15 a 0912/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

dedetização e desratização do bairro Prosperidade; alteração na Lei de 

Zoneamento, para que proíba a instalação de novas indústrias no bairro 

Prosperidade; retirar o ponto de ônibus existente rua Giacomo Dalcin nº 110, 

bairro Nova Gerty, e recolocá-lo em lugar mais apropriado; e estudos para que 

sejam divulgados no site da Prefeitura Municipal, as datas e locais das 

reuniões dos conselhos municipais (CONSEG, Conselho de Saúde, etc.). “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0914/15 a 0918/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de uma “Casa Abrigo” com 

objetivo de oferecer subsídios para as mulheres vítimas de violência 

doméstica; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na viela 

próxima à Escola Municipal Professor Vicente Bastos, rua Humberto de 

Campos, nº 550, bairro São José; a poda das árvores localizadas na rua Flórida, 

nº 705, bairro Barcelona; realizar vistoria preventiva de combate a dengue, em 

atendimento à denúncia de local com caixas d´águas descobertas, na rua José 

Benedetti, n° 503, bairro Santo Antônio; e a poda das árvores à altura do 803, 

868 e 975 na rua Flórida, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0921/15 a 0924/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: com urgência, a limpeza da rua Perrella, próximo à estação de São 

Caetano do Sul, bairro Fundação; com urgência, limpeza do bueiro da rua 

Major Aderbal de Oliveira com a avenida dos Estados, bairro Fundação; com 

urgência, a limpeza da Praça Cardeal Arcoverde, bairro Santo Antônio; e a 

instalação de câmeras de monitoramento nas salas de aula, refeitórios e pátios 

da rede municipal de ensino infantil e fundamental. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 0926/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando disciplinar o transporte de animais 

domésticos no serviço municipal de transporte coletivo de passageiros no 
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município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 0927/15 a 0935/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar 

uma base da Guarda Civil Municipal na praça existente no final da rua Santos 

Parra com a avenida Paranapanema; coibir o acúmulo de lixo na calçada 

existente na rua José Ferrari, no trecho próximo à divisa com a rua Major 

Carlo Del Prete, bairro Santo Antônio; a instalação de placa de nomenclatura 

em local visível na praça existente no cruzamento da rua Santos Parra com a 

avenida Paranapanema; recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 

Juruá, bairro Mauá; retornar uma unidade de ronda escolar nos horários de 

entradas e saídas da EMEF Leandro Klein, rua Prestes Maia, nº 100, bairro 

Nova Gerty; disponibilizar uma viatura do departamento de trânsito nos 

horários de entrada e saída dos alunos da EMEF Leandro Klein, rua Prestes 

Maias, nº 100, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico da rua Santos 

Parra, bairro Mauá; o recapeamento da rua Antônio de Andrade, 

principalmente no trecho entre a rua Maria Teixeira Mourão Mareste e rua das 

Mangueiras; e a manutenção da calçada existente na rua Maria Teixeira 

Mourão Mareste, nº 295, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0939/15 a 0941/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a retirada da árvore caída na calçada da seguinte 

localidade: rua Juruá, entre as ruas Raimundo Maffei e Octavio Hidelbrand, 

bairro Mauá; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando transformar o parque botânico e Escola 

Municipal de Ecologia Presidente Jânio da Silva Quadros em um parque 

aberto a população aos finais de semana e feriados, rua da Paz, nº 10, bairro 

Mauá; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

- SEMOB, visando a repintura da demarcação de solo referente ao ponto de 

ônibus situado ao lado do Espaço Verde Chico Mendes, avenida Fernando 

Simonsen, altura do número 607, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0943/15 a 0948/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos com vistas a incentivar transportes escolares a 

realizarem percursos, cujas demandas são consideradas baixas, a fim de 

atender uma parcela da população que anseia pelo serviço; a instalação de 

placa de nomenclatura que identifique a Praça Eliseo Leoni, situada na rua da 

Eternidade, confluência com a rua José Salustiano Santana, bairro Mauá; a 
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revitalização do ponto de parada situado na alameda São Caetano, próximo ao 

número 2826, bairro Santa Paula; a revitalização do ponto de parada situado 

na alameda São Caetano, próximo ao número 2855, bairro Santa Paula; a 

instalação de cobertura (abrigo), assentos e lixeira no ponto de parada, situado 

na alameda Cassaquera, próximo ao número 937, bairro Barcelona; e realizar 

manutenção no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, especialmente em seu 

telhado, situado na rua Serafim Carlos, s/n, Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0949/15 e 0950/15. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: vagas de estacionamento para motos nas imediações do 

endereço rua Giacomo Dalcin, nº 110, cruzamento com a rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, bairro Mauá; e a fiscalização dos vendedores ambulantes que 

atuam nas imediações da rua Amazonas, e nas proximidades da Estação 

Ferroviária/Terminal Rodoviário Nicolau Delic, Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 0804/15. Flávio Martins Rstom. Requerimento 

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

Comandante da Polícia Militar em São Caetano do Sul, Capitão João 

Francisco Terron, responsável pela região e por aumento do efetivo policial 

no município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0843/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais, de Voto de Congratulações pela nomeação do Sr. Diego 

Lourenço Pereira como novo Secretário Municipal, lotado na Secretaria de 

Planejamento e Gestão. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0844/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais, Voto de Congratulações ao senhor Jorge Alano 

Silveira Garagorry, pela posse como novo Secretário Municipal lotado na 

Secretaria Municipal da Fazenda. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 0846/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais, Voto de Congratulações em razão 

dos 100 anos de existência da empresa FAMI, completados no dia 10 de março 

de 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

0856/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em 

toda a extensão e imediações da rua Tocantins, bairro Nova Gerty. Colocado 
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em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0857/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

e imediações da rua Marlene, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0859/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Superintendência Regional da 

Caixa Econômica Federal ABC-SP, visando a instalação de uma agência da 

Caixa Econômica Federal ou, alternativamente, uma unidade lotérica no 

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

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

0867/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a sugestão de 

Projeto de Lei que reserva 25% (vinte e cinco por cento) das vagas nos 

projetos habitacionais nos municípios do Grande ABC Paulista às mulheres 

chefes de família. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

Processos nºs. 0872/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, 

notadamente do período vespertino e noturno, nas imediações da rua Espírito 

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

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

“Aprovado.”. Processo nº. 0873/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas 

ostensivas, notadamente do período vespertino e noturno, nas imediações da 

avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0877/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas em especial nas vias: rua Ivaí, 

Tibagi, Madeira e Alameda São Caetano, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0883/15. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, Voto de 

Congratulações à Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, pela 

comemoração de seus 54 anos de sua Fundação. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0884/15. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio  

-VIPE, visando estudos no sentido de melhorar o embarque de passageiros 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0891/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente no 

período vespertino e noturno, nas imediações da rua Carmine Perrella, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0899/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais, de Voto de Congratulações pelo 44º (quadragésimo quarto) aniversário 

do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano a ser comemorado no próximo 

dia 17 de março em nome do seu Comandante, Tenente Coronel PM Luiz 

Antonio Dantas Valente. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0900/15. Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando a poda de árvore, já 

solicitada junto a empresa, sob o protocolo de nº 390129076, nota 318988865, 

em 18 de novembro de 2014, pelo morador da casa solicitante do serviço, na 

rua Prates, nº 86, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0901/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Agência Correios - São Caetano 

do Sul - Centro, visando que sejam instalados bebedouros de água e banheiros 

para os clientes que utilizam as agências de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0925/15. Flávio Martins Rstom. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, Voto de 

Congratulações pela aprovação do aluno da Fundação das Artes de São 

Caetano do Sul - FASCS, Danilo Ferreira da Silva, para estudar na 

Universidade de Artes de Berlin. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 0936/15. Gersio Sartori. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas 

ostensivas principalmente no horário noturno, nas imediações da rua Ceará, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo 
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nº. 0937/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

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

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

Processo nº. 0938/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da alameda São Caetano, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0942/15. Roberto Luiz Vidoski 

e Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

General Motors do Brasil - Chevrolet, visando a implantação do programa, 

semelhante ao “Casa Aberta”, idealizado e realizado pelo SENAI-SP (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo). Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0885/15. Maurício Fernandes da 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da senhora Darci Maria Ribeiro dos Santos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 0902/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da cantora, folclorista 

e apresentadora Inezita Barroso. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0907/15. VEREADORES. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento do senhor Cosmo Rodrigues Cardoso. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0913/15. Aparecido Inácio da Silva 

e Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor José Rico 

Alves dos Santos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

questão de ordem, o Sr. Presidente, Roberto Luiz Vidoski, solicita que seja 

respeitado um minuto de silêncio em memória das senhoras Darci Maria 

Ribeiro dos Santos, Inezita Barroso e dos senhores Cosmo Rodrigues Cardoso 

e José Rico Alves dos Santos. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do 

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

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os Edis: 
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Aparecido Inácio da Silva, Eder Xavier, Edison Roberto Parra. Terminada a 

chamada nominal e ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a 

fase de explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 

2265/14. Paulo Roberto de Jesus. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Altera a redação da Ementa e do Artigo 1º da Lei nº 3.862, de 28 de 

dezembro de 1.999, 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”. II - 

Processo nº 3197/14. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, o ‘Mês de Estímulo à Vacinação contra 

Gripe para Mulheres Gestantes’.” 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 votação, usa da palavra o Vereador Edison 

Roberto Parra. Ninguém mais a desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. III - 

Processo nº 3632/14. Gersio Sartori. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Institui o ‘Concurso de Rei e Rainha da Primavera da Terceira Idade’ 

no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. IV - 

Processo nº 3674/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação 

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

Município de São Caetano do Sul, o Dia da Caminhada Recreativa, Educativa 

e Protetora na Companhia de Cães, a ‘Cãominhada’, e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 1º turno”. Esgotados os motivos que nortearam 

a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e vinte três 

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

achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e Primeira Secretária. ....  

 

 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

15 

 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 
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