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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS SETE DIAS DO 

MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL 

E QUINZE. 

 

 

 

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

registrada em livro próprio, o Sr. Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 8ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora 

Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das matérias destinadas 

ao Expediente. Processo nº. 1700/15. Diretoria de Orçamento e Finanças. 

Ofício do Sr. Diretor de Orçamento e Finanças encaminhando os balanços 

financeiros e patrimoniais desta edilidade bem como os balancetes das 

despesas e detalhamento das fichas, por subelemento da despesa, referente aos 

meses de janeiro e fevereiro de 2.015. “À Comissão de Finanças e 

Orçamento.”. Processo nº. 1577/15. Prefeito Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito encaminhando cópia do Decreto nº 10.851, de 26/03/15, que 

“Autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul a receber em doação, 

sem encargos, os bens móveis que especifica, transferidos pela associação de 

pais, alunos e professores da fundação das artes de São Caetano do Sul, e dá 

outras providências”. “Ciente.”. Processo nº. 1680/15. Prefeito Municipal. 

Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1681/15. Prefeito Municipal. Projeto 

de Lei que “Disciplina os procedimentos relativos aos depósitos judiciais de 

natureza tributária, de que trata a Lei Federal nº 10.819, de 16 de dezembro 

de 2003, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1524/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre informação ao consumidor quanto 

à documentação de imóvel em aquisição 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. 1525/15. José Roberto 
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Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

instalação do “Banheiro Família” em shopping centers e supermercados no 

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

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1526/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Assegura a prioridade na 

tramitação de processos administrativos, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, das pessoas que comprovadamente estejam acometidas de 

doenças graves ou incapacitantes e dá outras providências”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1527/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição de 

estacionamento de veículos de grande porte, para pernoite ou conserto, nas 

vias públicas do município e dá outras providências”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1579/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à implantação 

do 'Cuidador Público' no Programa Saúde da Família, da Secretaria Municipal 

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

e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1594/15. Valderi Pinto de 

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

do Município de São Caetano do Sul o ‘Dia de Conscientização para o Uso 

Racional da Água’, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1608/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição da atividade de 

guardador de veículos, conhecida como 'Flanelinha', ou semelhante, em vias 

e logradouros públicos do município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1610/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei 

que “Institui o curso para capacitação de usuários de veículos de propulsão 

humana do tipo bicicletas, handbikes e similares”. Às Comissões de Justiça 

e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1697/15. Valderi Pinto de 

Sousa. Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de cidadão 

sulsancaetanense ao senhor Charly Farid Cury, pelos relevantes serviços 

prestados ao município”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 1698/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a proibição às empresas que prestam serviços de transporte 

coletivo, no município de São Caetano do Sul, de exigirem que motoristas 

exerçam sua função cumulada com a função de cobrador e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1699/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 
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Caetano do Sul, o “Dia Sociocultural Cristão” e dá outras providências”. Às 

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

1701/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Determina a cassação 

dos alvarás de funcionamento de casas de diversões, casas de entretenimento 

adulto, boates, casas de show, hotéis, motéis, pensões, bares e 

estabelecimentos congêneres em que promover ou outra forma de exploração 

sexual, independente do intuito de lucro, e dá outras providências”. Às 

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

1702/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

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

Artesão', e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1703/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre fixação de aviso informativo nos Cartórios 

de Registros de Imóveis e imobiliárias com sede na cidade de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1704/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que “Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, 

a disponibilização e reserva de assentos para idosos em terminais de transporte 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1705/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a doação de instrumentos de vigilância e 

rastreamento precoce do autismo nas unidades públicas de saúde e educação 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1564/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando medidas urgentes para 

garantir a limpeza pública na cidade, a fim de prevenir a presença de insetos, 

roedores e outras pragas, bem como garantir a salubridade nas vias públicas, 

tendo em vista a greve dos coletores de lixo. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1565/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que seja executada obra de recuo na parada de ônibus 

a fim de que seja executada obra de recuo na parada de ônibus da linha Santa 

Maria / Oswaldo Cruz - Viação Padre Eustáquio, em frente a linha de 

transmissão de energia elétrica, na rua Capivari, no bairro Mauá. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1566/15 a 1568/15. Maurício Fernandes 

da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de semáforo no 

cruzamento da rua Iguassú com a Marlene, bairro Nova Gerty; a implantação 

de redutor de velocidade (lombada) na rua Vieira de Carvalho, nº 373, bairro 

Nova Gerty; e, a viabilização da redução da valeta existente no cruzamento da 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

rk  4 

 

rua Capivari, cruzamento com a avenida Tietê, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1572/15 a 1575/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos, para que sejam aceleradas as avaliações referentes 

a concessão do Auxílio Educacional Complementar (AEC), aos alunos dos 

cursos das diversas faculdades localizadas fora do município; a completa 

revitalização inclusive com a instalação de “rampa de acesso” à deficientes 

físicos e cadeirantes, na passagem de nível da Galeria Zambrana, sentido 

Centro-bairro; estudos, para que sejam aceleradas as avaliações referentes ao 

percentual a ser concedido ao programa de auxílio de bolsas de estudos para 

graduação aos alunos da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul; e estudos, para que sejam aceleradas as avaliações referentes ao 

percentual a ser concedido ao programa de auxílio de bolsas de estudos para 

graduação aos alunos do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), localizada na 

praça Mauá, nº 01, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

1576/15. Valderi Pinto de Sousa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização do monumento denominado Campanário, situado 

no cruzamento da rua Flórida, e da rua Oriente, bairro Barcelona. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 1578/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criar o incentivo a 

políticas municipais para a instituição do Banco Popular de Remédio no 

Município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 1581/15. Fabio Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando autuar o imóvel que se localiza na esquina da rua Juruá, 

com a Tietê, bairro Mauá. “Aprovado.”. Processos nºs. 1584/15 a 1593/15. 

Valderi Pinto de Sousa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da vegetação no entorno do 

cemitério das Lágrimas, especialmente entre a rua da Eternidade e a estrada 

das Lágrimas, bairro Mauá; a poda da vegetação da praça Professor Luiz 

Occhini, localizada na confluência da rua Capivari e avenida Guido Aliberti, 

bairro Mauá; a pintura de demarcação de vaga destinadas às pessoas com 

deficiência, próximo ao número 555 da rua dos Meninos, bairro Nova Gerty; 

a renovação da cidade das crianças, localizada na alameda Conde de Porto 

Alegre, nº 840, bairro Santa Maria; a implantação de prontuário eletrônico no 

município de São Caetano do Sul; a poda da vegetação da praça Clair Pavani, 

situada na rua Justino Paixão, confluência com as ruas Tomé de Souza e Padre 

Antônio Vieira, Jardim São Caetano; a repintura da faixa de pedestres 

localizada no cruzamento da rua Humberto de Campos e avenida Guido 

Aliberti, bairro São José; a repintura da sinalização pare, localizada no 
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cruzamento da rua Humberto de Campos e avenida Guido Aliberti, bairro São 

José; a poda da vegetação da praça Regina Menaré Matiello, situada na 

confluência da avenida Guido Aliberti e rua Francisco Orellana, Jardim São 

Caetano; e, a instalação de placa de nomenclatura que identifique a praça 

Regina Menaré Matiello, situada na confluência da avenida Guido Aliberti e 

rua Francisco Orellana, Jardim São Caetano. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1595/15 e 1596/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da árvore existente na avenida Goiás, nº 291, delegacia, 

bairro Santo Antônio; e, a poda das árvores existentes na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, entre as ruas Peri e Bertolino Cunha, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1600/15 a 1603/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a limpeza do suporte das placas de sinalização 

localizadas no município de São Caetano do Sul; a implantação de um sistema 

de captação da água que cai das bicas; a instalação de torneiras econômicas 

nos bebedouros das bicas; e que seja afixado nos bebedouros das bicas, um 

aviso de como utilizar corretamente a água das bicas. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1604/15 a 1606/15. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a pintura da sinalização de trânsito “sinalização de solo”, 

em toda extensão da alameda São Caetano; a interligação das câmeras de 

seguranças dos órgãos públicos, prédios e estabelecimentos comerciais, 

ficando as imagens armazenadas no sistema interno e restrito à Prefeitura 

Municipal; e divulgar no site oficial da Prefeitura Municipal, a relação de 

medicamentos existentes nas Unidades Básicas de Saúde, os que estão em 

falta e a localização dos medicamentos na rede pública. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1611/15 a 1615/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a limpeza e a revitalização da praça Moraes Sarmento, 

bairro Cerâmica; manutenção geral nas unidades da rede municipal de ensino, 

principalmente nas EMIS, EMEIS, EMEFS, FUNDI I, FUNDI II, escolas de 

período integral e de ensino médio; instalar semáforos na vertical em toda a 

cidade, em especial na avenida Goiás; a poda da árvore localizada na rua 

Otávio Hildebrando, em frente ao número 110, bairro Mauá; e determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do espaço de lazer 

e recreação José Agostinho Leal, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1618/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria 
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Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a implantação de radar 

fixo localizado na avenida Fernando Simonsen, nos dois sentidos da via. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1621/15 a 1624/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar faixa de 

travessia de pedestres elevada (lombada), defronte ao número 192 na rua Peri, 

cruzamento com a rua Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; determinar 

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

Osvaldo Cruz, principalmente defronte ao Centro Digital, bairro Santa Paula; 

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

do quadrilátero que compreende as ruas Guaporé, Madeira, Tibagi e alameda 

São Caetano, bairro Santa Maria; a instalação de aparelhos de ginástica na 

praça da Riqueza, s/n, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1625/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando aumentar a fiscalização de trânsito no entorno 

do Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin, e especialmente na 

referida rua Aurélia, Pronto Socorro Albert Sabin, bairro Santa Paula. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1627/15 e 1628/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nas imediações do parque Santa Maria (Guaiamú), na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 501, bairro Santa Maria; e 

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

Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 1631/15 a 1641/15. Valderi Pinto de Sousa. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

vegetação da praça José Da Cruz Caparroz, localizada na confluência das ruas 

Nelson e Marlene, bairro Mauá; a revitalização da praça dos Imigrantes 

(Parque Linear Avenida Presidente Kennedy/Tijucussu), localizada na 

avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico do 

leito carroçável e do meio-fio e a reforma do passeio público da rua Rio 

Grande do Sul, próximo ao nº 455, Centro; à instalação de rampa de 

acessibilidade nas proximidades do número 555, da rua dos Meninos, bairro 

Nova Gerty; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da praça Morais Sarmento, localizada na rua Maria Teixeira 

Mourão Maresti, cruzamento com as ruas Antônio de Andrade e Dr. Afrânio 

Peixoto, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico da rua Nelson, próximo 

ao número 231, bairro Mauá; à substituição do atual sistema de iluminação da 

praça Morais Sarmento, localizada no cruzamento das ruas Maria Teixeira 
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Mourão Maresti, Antônio de Andrade e Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica; 

a instalação de equipamentos de ginástica na praça José da Cruz Caparroz, 

localizada na confluência das ruas Nelson e Marlene, bairro Nova Gerty; a 

capinagem do canteiro central da avenida Tijucussu, bairro Olímpico; a 

capinagem no cemitério das Lágrimas, situado na rua da Eternidade, nº 263, 

bairro Mauá; e a poda da vegetação da praça Eliseo Leoni, localizada na 

confluência das ruas Eternidade e José Salustiano Santana, bairro Mauá. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1644/15 a 1646/15. Valderi Pinto de 

Sousa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico do leito carroçável na 

rua Oswaldo Cruz, especialmente próximo à avenida Paraíso, bairro Oswaldo 

Cruz; à ampliação do viaduto, localizado nas proximidades da rua Felipe 

Camarão, bairro Prosperidade; e a pintura de faixa de pedestres na confluência 

das ruas Rafael Sampaio Vidal e Piratininga, bairro Barcelona. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1647/15 a 1656/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: criar programas de apoio e orientação nas 

escolas para crianças e adolescentes, buscando ampliar e contemplar a 

prevenção e o combate de patologias associadas aos distúrbios alimentares; 

maior fiscalização sobre os descartes irregulares de lixo e móveis velhos nas 

ruas do município; a execução de medidas para combater foco de dengue na 

rua Aparecida, nº 110, bairro Boa Vista; atender aos diversos pedidos de 

“reformas das bicas” no município; que as escolas municipais comuniquem 

aos pais ou responsáveis a falta dos alunos em dias letivos; a retirada de 

entulhos e móveis situados na rua João Migliatti, esquina com a rua Maria 

Teixeira, bairro Cerâmica; cobertura a todos os clubes desativados da cidade; 

a poda da árvore localizada na rua Guaiamu, nº 279, bairro Santa Maria; o 

envio de Projeto de Lei a esta edilidade, versando sobre instituir o programa 

'Centro Dia Para Idosos', no município de São Caetano do Sul; e envio de 

Projeto de Lei a esta edilidade, versando sobre a limpeza de terrenos baldios, 

casas e construções abandonadas ou desocupadas no perímetro urbano. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1662/15 a 1668/15. 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 limpeza e poda de toda área verde 

ao entorno do prédio da Escola Municipal Educação Infantil (EMEI) Primeiro 

Maio, localizada na rua Rafael Corrêa Sampaio, nº 584, bairro Santo Antônio; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a instalação de “tachões” sobre a demarcação de solo 
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defronte à rua Amadeu Vezzaro, nº 139, bairro Mauá; encaminhar solicitação 

à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando que envie 

equipe de sinalização viária ao local indicado para corrigir a demarcação 

existente no trecho, à avenida Senador Roberto Simonsen, nº 21, Centro; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando envio de equipe para a realização de poda e limpeza da área 

verde existente na rua Carmine Perrella, esquina com a rua José Salustiano 

Santana, bairro Mauá; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável em toda a extensão da rua Urupema, bairro Oswaldo Cruz; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando o recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda a 

extensão da rua Bertolino da Cunha, bairro Oswaldo Cruz; e, encaminhar 

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

instalação de um parque linear com academia ao ar livre, playground, pista de 

caminhada e paisagismo para a área na rua Juruá, entre as ruas Ângelo Ferro 

e dos Castores, Clube Águias de Nova Gerty, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1669/15. Jorge Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de um programa de 

estágio para os munícipes de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1670/15 a 1677/15. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da Escola Estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, 

localizada na rua Conselheiro Lafayette, nº 619, bairro Santa Paula; a remoção 

da árvore localizada em frente ao número 151 da rua Niterói, Centro; a 

remoção de árvore localizada na divisa dos números 68 e 58 da rua Niterói, 

Centro; a implantação de estacionamento rotativo (Zona Azul) na extensão de 

comércio na altura no número 920 da alameda Cassaquera, bairro Barcelona; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando limpeza e poda de mato na calçada do lado do muro que 

margeia a estrada de ferro na avenida Conselheiro Antônio Prado, Centro; a 

revitalização da praça localizada ao lado da Escola Estadual Dona Idalina 

Macedo da Costa Sodré, localizada na rua Conselheiro Lafayette, nº 619, 

bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando limpeza do terreno localizado na rua Eldorado, 

nº 457, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda de árvore localizada na rua dos 

Diamantes, nº 565, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

rk  9 

 

Processo nº. 1502/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando se estabeleçam 

tratativas pertinentes junto às prefeituras do Grande ABC, no sentido de 

mediar e incentivar a rápida solução para finalizar a greve dos coletores de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1582/15. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais um Voto de Congratulações pelo 11º Aniversário da Igreja Evangélica 

Apostólica Caminho Santo que, nestes anos, tem difundido as boas novas de 

Cristo em nossa cidade de forma a enobrecer a unidade da família como centro 

de uma sociedade mais justa e altruísta. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1583/15. Valderi Pinto de Sousa. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

- USCS, visando a implementação de programas específicos de capacitação e 

apoio, voltados à orientação e aperfeiçoamento de profissionais de diversos 

segmentos, quanto às técnicas de higiene e manuseio em seus 

estabelecimentos comerciais. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1597/15. Carlos Humberto Seraphim. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando a construção de guarita ou posto policial na rua 

Alagoas, com a avenida Guido Aliberti, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1598/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando a intervenção deste órgão junto ao 

Governo do Estado de São Paulo, para que sejam criadas operações especiais, 

além de intensificar as investigações que possam levar a prisões, na região do 

Complexo do Heliópolis, em especial na avenida Almirante Delamare, 

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

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

nº. 1599/15. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando que sejam 

intensificadas as investigações e a criação de operações especiais para efetuar 

prisões na avenida Almirante Delamare, bairro Sacomã, São Paulo e 

imediações, auxiliando assim o trabalho da Polícia Militar na região. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1609/15. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

rk  10 

 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais um Voto de Congratulações pelo empenho da Prefeitura e respectivas 

Secretarias Municipais na realização de ações no combate à dengue. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1616/15. Eclerson Pio 

Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações do espaço e lazer e 

recreação José Agostinho Leal, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1617/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais um Voto de 

Congratulações à rede feminina de combate ao câncer de São Caetano do Sul, 

pela comemoração de seus 44 anos de sua missão, visão e atividades. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1619/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a 

extensão do Quadrilátero Viário formado pelas ruas Guaporé, Madeira, Tibagi 

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. 1620/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Oswaldo Cruz, 

principalmente de fronte ao Centro Digital, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1626/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre 

Eustáquio - VIPE, visando requerer a mudança do itinerário da linha “circular 

Nova Gerty”, alterando o percurso a fim de deixar de circular a rua Marina, 

entre a rua Tereza Campanela e alameda Conde de Porto Alegre, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1629/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1630/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações do parque Santa Maria (Guaiamú), na rua General 
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Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 501, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1642/15. Valderi Pinto 

de Sousa. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo, visando providências no sentido de realizar capinagem no espaço 

da empresa localizado na confluência das ruas Dora, Nelson, Domitila e 

avenida Guido Aliberti, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1643/15. Valderi Pinto de Sousa. Requerimento 

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

ostensivas na praça Morais Sarmento, localizada na rua Maria Teixeira 

Mourão Maresti, cruzamento com as ruas Antônio de Andrade e Dr. Afrânio 

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

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

Processo nº. 1657/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais um Voto de Congratulações à equipe de 

Taekwondo de São Caetano do Sul por participar com 14 atletas na seleção 

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

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

nº. 1659/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

respectivas ruas: Liberdade, Domitila e Dora, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1660/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da Polícia 

Militar, visando que seja intensificado o policiamento noturno nas seguintes 

vias: rua Manoel Augusto Ferreirinha, entre as ruas Angelo Ferro e 

Tamandaré, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1661/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa CPTM - Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos, visando a instalação de bicicletário nas dependências da 

estação de São Caetano do Sul, juntamente com a infraestrutura de banheiros 

e vestiário, rua Serafim Constantino, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1678/15. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nos horários de entrada e saída dos alunos da Escola 

Estadual dona Idalina Macedo da Costa Sodré, localizada na rua Conselheiro 
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Lafayette, nº 619, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1679/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas, no período noturno na rua Juruá, entre a rua Ângelo Ferro e rua 

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

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

Processo nº. 1687/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais um Voto de Congratulações ao senhor Aparecido 

Inácio da Silva (Cidão do Sindicato), pelo trabalho desenvolvido a frente do 

sindicato dos metalúrgicos de São Caetano do Sul e pela expressiva votação 

obtida nas últimas eleições. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1696/15. Valderi Pinto de Sousa. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais um Voto de Congratulações ao coral da Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida, em razão da comemoração de seu aniversário de 

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

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

1711/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1712/15. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Michel Glebochi, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1713/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Frederico 

José Furlanetto, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1714/15. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Santo André, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1715/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais um Voto 

de Congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Sylvio Romero 

pela cerimônia de revitalização da instituição ocorrida no último dia 06 de 
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abril de 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1716/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais um Voto de Congratulações ao Professor 

Municipal de Música, Ivan Nunes Pereira, pelo lindo trabalho apresentado 

pelo coral da EMEF Sylvio Romero. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1724/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais um Voto de 

Congratulações a todos os profissionais de mídias e imprensa pela 

comemoração do Dia do Jornalista, homenagem ocorrida anualmente no dia 

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

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

1728/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício a 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, visando firmar 

parceria da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul com Tiro 

de Guerra 02-069, de nossa cidade, a fim de oferecer bolsas de estudos aos 

atiradores que mais se destacarem e em contrapartida ter atiradores para 

auxiliar em eventos e ações sociais da conceituada instituição educacional - 

avenida Goiás, nº 3.400, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1729/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas em toda extensão da praça Lucindo Cândido, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1658/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor Ricardo de 

Souza Mota. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1684/15. VEREADORES. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Thomaz Alckmin. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1685/15. 

VEREADORES. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais um 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do jovem Rodrigo Silva Reggiani. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1686/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor Adão Gerlack. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Em questão de ordem, o 

Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, solicita que seja ofertado um 

minuto de silêncio em memória do Senhores: Ricardo de Souza Mota, Thomaz 

Alckmin, Rodrigo Silva Reggiani e Adão Gerlack. Assim é procedido. 

Esgotadas as matérias do Expediente passa-se à fase de Explicação Pessoal. 

É realizada a chamada nominal alfabética dos senhores Vereadores. Faz uso 

da palavra o Edil Aparecido Inácio da Silva. Assume a Presidência, a Primeira 

Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que continua a chamada 

nominal dos senhores Vereadores. Utilizam-se da palavra os Vereadores: Eder 

Xavier, Edison Roberto Parra e Fábio Soares de Oliveira. Reassume a 

Presidência o Sr. Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, que 

procede a continuação da chamada dos Edis, fazendo uso da palavra os 

Vereadores: Jorge Martins Salgado, Eder Xavier (na vez cedida pelo Edil 

Paulo Roberto de Jesus), Sidnei Bezerra da Silva e Valderi Pinto de Souza. 

Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da explicação 

pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 2725/14. Paulo 

Higino Bottura Ramos. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

no Município de São Caetano do Sul a ‘Semana Municipal dos Animais de 

Estimação’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

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

“Publique-se”. II - Processo nº 6674/14. Jorge Martins Salgado. 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 Comerciante’ 

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

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

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

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

se”. III - Processo nº 2052/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana de Conscientização e 

Orientação quanto ao Uso da Internet e Redes Sociais pelos Alunos da Rede 

Municipal de Ensino 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 4104/14. Aparecido Inácio da 
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Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

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

Skate e do Esporte Radical’ 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”. V - Processo nº 5714/14. Eder Xavier. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Acrescenta os §§ 1º e 2º ao artigo 1º da Lei nº 4.524 de 21 

de agosto de 2.007, que institui a ‘Campanha de Conscientização do Trote 

Solidário’ no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar votação, usa 

da palavra o autor, Vereador Eder Xavier. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 1º turno”. VI - Processo nº 6175/14. Gersio Sartori. 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 Corretor de 

Seguros’ 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”. VII - 

Processo nº 1443/15. Valderi Pinto De Sousa. 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 de Vigilância Sanitária’ e dá outras 

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

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

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

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

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

minutos, encerrada a Sessão, e convida os Srs. Vereadores a assinarem o 

Livro de Registro de Presença para a 5ª Sessão Extraordinária que será 

realizada a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, 

será assinada pelos Srs. Presidente e Primeira Secretária. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

 

 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 
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