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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS  CINCO DIAS 

DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL 

E QUINZE. 

 

 

 

Às dezoito horas, 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 11ª 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. 1983/97. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.860, de 27 de abril de 2015. “Ciente.”. 

Processo nº. 2057/13. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.859, de 27 de abril de 2015. “Ciente.”.  

Processo nº. 2140/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o 

incentivo à presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia 

intensiva dos hospitais situados no município de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 2163/15. Flávio Ubirajara Bochetti. Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede título de  “Cidadão Sulsancaetanense” ao 

Senhor Marco Antônio Lombardi, pelos relevantes serviços prestados ao 

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

Processo nº. 2194/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a publicação de material informativo sobre os serviços de saúde 

prestados pela rede municipal, denominado Guia da Saúde e dá outras 

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

Processo nº. 1928/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da antiga Fábrica Matarazzo, localizada na rua Mariano 

Pamplona, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2062/15 a 2065/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: intensificar 
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a Campanha de Prevenção à Conjuntivite, instituída pela Lei Municipal nº 

4.445, de 25 de outubro de 2006; o recapeamento asfáltico na rua Tibagi, 

especialmente na confluência com a rua Silvia, bairro Santa Maria; o 

recapeamento do asfalto e do meio-fio da estrada das lágrimas, bairro Mauá; e 

reparos no bueiro, localizado na rua João Spinello, confluência com a rua José 

Salustiano Santana, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

2066/15. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que seja implantado um setor responsável pela comunicação social 

dentro da Guarda Civil Municipal. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 2071/15 a 2073/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: construir um 

local apropriado para a prática de skate na praça Oswaldo Martins Salgado; 

melhoria na iluminação pública da rua Gonzaga, entre a rua Nossa Senhora de 

Fátima e avenida Dr. Augusto de Toledo; e liberar a "Rua de Lazer" que ocorre 

na avenida Presidente Kennedy em dias de feriado. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2074/15 a 2077/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando instalação de lombada eletrônica na rua 

Oswaldo Cruz, altura do número 800, próximo à Escola Infantil "Nana Nenê", 

bairro Oswaldo Cruz; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando reparo com extensão da largura da 

lombada próxima ao número 451 da rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, bairro Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando melhoria do asfalto e reparo nas guias 

das calçadas da rua Mato Grosso, bairro Cerâmica; e encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando melhoria do 

asfalto e reparo nas guias e calçadas de cimento da rua Ribeiro de Barros, bairro 

Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2078/15. Paulo 

Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Obras - SEOHAB, visando a 

fiscalização da limpeza dos terrenos não edificados situados no município, que 

apresentam risco para a proliferação do mosquito da dengue. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2081/15 a 2086/15. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a limpeza na cobertura do ponto de ônibus situada na praça 

Luiz Olinto Tortorello, esta localizada nas proximidade do número 600 da 

avenida Goiás, bairro Santo Antônio; o recuo do ponto de ônibus localizado em 

frente a Escola Alcina Dantas Feijão, bairro Mauá; o reparo da iluminação nas 
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ruas Marechal Deodoro, Tiradentes e General Osório, bairro Santa Paula; a 

reparação da árvore que está tombada no muro do Cemitério Santa Paula, bairro 

Santa Paula; a colocação de uma faixa de pedestre na rua Oriente, nº 504, bairro 

Barcelona; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no ponto 

de ônibus na rua Major Carlos Del Prete, em frente ao shopping, entre o horário 

das 21 horas até as 23 horas, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2089/15 e 2090/15. Fabio Constantino Palacio. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a venda de cigarros ilegais em bancas de jornais, bares e comércio 

afins; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

das ruas José Bonifácio, Adelaide, Padre Anchieta, Santos Dumont e Santo 

André, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2091/15 a 2096/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

possibilidade de revitalizar o Terminal Rodoviário Intermunicipal e 

Interestadual José Pedrossiani, visando que o mesmo venha a apresentar as 

características para a qual foi idealizado, limpo, adequado, moderno e seguro, 

condizente com o que se espera de um espaço idealizado para ser um cartão de 

visita da nossa cidade, localizado na rua Santo Antônio, Centro; o benefício do 

cartão alimentação aos jovens participantes do Programa Jovem em Ação; 

conceder o benefício do cartão alimentação aos Agentes que participam do 

Programa Experiência em Ação; a instalação de lixeiras mais resistentes em 

toda a extensão das ruas da cidade; a revitalização e limpeza do Espaço de Lazer 

e Recreação José Agostinho Leal, avenida Tietê, bairro Nova Gerty; e conceder 

o benefício do cartão alimentação aos munícipes que participam do programa 

"Frente de Trabalho". “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2099/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de redutor de velocidade na rua Nelly Pelegrino, em seu início, bairro 

Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2100/15 a 2102/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: rigorosa limpeza na praça José 

Rosendo dos Santos, localizada na rua Boa Vista, nas proximidades da rua 

Bahia, bairro Boa Vista; a possibilidade de conceder algum tipo de bonificação 

financeira (IPTU, por exemplo, ou outra taxa ou imposto) ao morador que 

adotar animal de estimação abandonado e devidamente cadastrado no programa 

da Prefeitura “Miaudote”; e manutenção periódica no sistema de aquecimento 

das piscinas dos CISEs do município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 2104/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a repintura da faixa de travessia de pedestres, localizada no acesso 
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da rua Aquidaban, sentido avenida do Estado, bairro Fundação. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 2105/15. Eder Xavier. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a afixação de cartazes contendo fotos de 

pessoas desaparecidas nos locais de grande fluxo de pessoas e nos próprios 

públicos do município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2106/15 a 2112/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

reforma do passeio público da rua Humaitá, especialmente de fronte ao n. 80, 

bairro Fundação; a capina na praça Itália, bairro Fundação; a repintura da faixa 

de travessia de pedestres, localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 

confluência com a rua Baraldi, Centro; a repintura da faixa de travessia de 

pedestres, localizada na rua José Paolone, confluência com a rua João Pessoa, 

bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico na rua Carmine Perrella, 

especialmente de fronte ao nº 407, bairro Mauá; a substituição do poste que 

sustenta a placa de identificação do viaduto Independência; e providências em 

relação aos veículos abandonados na alameda São Caetano, próximo ao n. 

2800, bairro Santa Maria e avenida Tietê, próximo ao n. 186, bairro Nova 

Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2114/15 e 2115/15. Flávio 

Ubirajara Bochetti. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: tampar o buraco localizado à rua Brás 

Cubas, em frente o número 130, bairro Jardim São Caetano; e a manutenção e 

colocação da tabela de basquete, na avenida Fernando Simonsen, dentro do 

Espaço Verde Chico Mendes, bairro são josé. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2116/15 a 2138/15. 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 o recapeamento em toda a extensão do leito carroçável da 

via pública da rua Raimundo Maffei, bairro Mauá; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a repintura da 

sinalização de solo existente na rua São Paulo, esquina com a rua Pinheiro 

Machado, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a repintura da sinalização de solo 

existente no local que encontra-se apagada, rua Oswaldo Cruz, altura do 

número 900, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de sinalização "proibido 

estacionar" no lado esquerdo da rua General Estilac Leal, bairro Mauá; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando recapeamento em toda extensão do leito carroçável da via pública da 

rua Octávio Hildebrando, bairro Mauá; encaminhar solicitação à Secretaria 
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Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando o recapeamento em toda a 

extensão do leito carroçável da rua Giacomo Dalcin, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando o recapeamento do leito carroçável da via pública na rua das 

Mangueiras, bairro Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos - SESURB, visando o recapeamento em toda a extensão 

do leito carroçável da rua Santos Parra, bairro Mauá; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando o envio de 

equipe técnica para efetuar a pintura de sinalização de solo na valeta existente 

na junção das vias: rua dos Mármores, esquina com a rua Eldorado, bairro 

Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a instalação de placas com os respectivos telefones 

dos pontos de Táxi de toda a cidade; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a repintura da sinalização 

de solo existente no seguinte local, pois já se encontra apagada: rua Taipas, 

entre os números 120 e 128, bairro Santa Maria; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda 

preventiva da árvore existente no trecho da rua Taipas, altura do número 120, 

bairro Santa Maria; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a repintura de sinalização de solo "carga 

e descarga" existente em frente ao estabelecimento comercial localizado na rua 

São Paulo, nº 2.190, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a repintura da sinalização 

de solo existente na valeta na junção das seguintes vias públicas: rua São Paulo, 

esquina com alameda São Caetano, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação 

à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a repintura 

das faixas de pedestre no cruzamento na rua Rio Grande do Sul, esquina com a 

rua São Paulo, bairro Santo Antonio; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando o recapeamento em toda a 

extensão do leito carroçável da rua Okinawa, bairro Mauá; encaminhar 

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

recapeamento do leito carroçável da rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando demarcação e pintura de solo do ponto de ônibus já existente 

no local, rua Eldorado, nº 575, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de 

faixa de pedestre nas proximidades do instituto de ensino localizado na rua 

Joana Angélica, portão de entrada da USCS, bairro Barcelona; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando o 
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recapeamento em toda a extensão do leito carroçável da rua Villa Lobos, bairro 

Boa Vista; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

- SESURB, visando poda das árvores existentes defronte ao Ponto de Táxi 

existente na rua Boa Vista, esquina com a rua Arlindo Marchetti, bairro Boa 

Vista; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando manutenção do teto de gesso da recepção da Unidade Básica 

de Saúde Darcy Vargas, rua General Estilac Leal, nº 58, bairro Mauá; e 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a poda das árvores existentes em toda a extensão da avenida Goiás, 

centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2139/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

notificar os proprietários para realizarem a limpeza de seus terrenos 

periodicamente. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2141/15. Flávio 

Ubirajara Bochetti. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

realizar um estudo de moradias populares na cidade de São Caetano do Sul. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2145/15 e 2146/15. Flávio 

Ubirajara Bochetti. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a veiculação publicitária em Táxi; e 

liberação de dois motorista preposto de Táxi. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2151/15 e 2152/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos junto ao Centro de Zoonoses e entidades protetoras de 

animais, visando realizar campanha educativa junto a população, por meio de 

revista, cartazes e folders, com instruções e orientações com relação à 

socialização do animal em ambientes públicos, a fim de que se adote a cultura 

de "boas maneiras" com os animais e respeito aos munícipes, evitando-se que 

deixem os dejetos em vias públicas, praças e parques, inclusive com a 

instalação de caixas coletoras para os dejetos, ou seja, lixeiras específicas para 

fezes de cães; e estudos para alteração do artigo 14 da Lei nº 5.259 de 10 de 

dezembro de 2014 que "institui programa de incentivo de pagamento de débitos 

inscritos em dívida ativa ou ajuizados e dá outras providências", prorrogando-

se o prazo para 30 de junho de 2015, ou seja, por mais 60 (sessenta) dias. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2154/15 a 2157/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a adequação da faixa de demarcação de vaga de 

deficiente e a instalação da sinalização vertical na rua Votorantim, nº 578, 

bairro Barcelona; a reforma e revitalização da Escola Municipal de Ensino 

Profª. Alcina Dantas Feijão, na rua Capivari, nº 500, Clube Águias, bairro Nova 

Gerty; efetuar a reforma da EMEI Fernando Piva, na rua Cavalheiro Ernesto 
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Giuliano, nº 1050, bairro Nova Gerty; e a adequação do asfalto existente na 

alameda Conde de Porto Alegre, em toda extensão, bairro Santa Maria. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2158/15 a 2161/15. Flávio Ubirajara 

Bochetti. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a retirada de veículos abandonados na rua 

Engenheiro Rebouças, nº 877, bairro Cerâmica; a instalação de uma Base Fixa 

da Polícia Militar na rua Baraldi, com a avenida Guido Aliberti, em frente a 

Primarca, Centro; a remoção de veículos na rua Espírito Santo, entre a rua 

Casemiro de Abreu e a rua Castro Alves, bairro Cerâmica; e o recolhimento de 

veículos abandonados na rua Padre Manoel da Nóbrega, frente ao número 10 e 

imediações, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2164/15 a 2168/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a organização do 

trânsito no horário de entrada e saída das escolas de nosso município, 

principalmente nas que possuem maior volume de alunos matriculados; 

promover um convênio com a Polícia Militar visando implementar um 

programa de "Vizinhança Segura"; manutenção e substituição das lixeiras 

públicas de todos os bairros, principalmente das localizadas no Centro; 

implantar um sistema ou cadastro para que os munícipes não recebam 

notificação de trânsito de estacionamento rotativo, quando estão estacionados 

defronte às suas residências; e efetuar um planejamento para que as Bases de 

Segurança da Guarda Civil Municipal nunca fiquem sem guardas de plantão. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2175/15 a 2178/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que seja realizada uma rua com 

barracas de artesanatos e alimentos na travessa Valdomiro Ferreira da Silva, 

que começa na rua Piauí e termina na rua Marechal Deodoro, bairro Santa 

Paula; implantar uma travessia de pedestre da avenida Tietê até a rua Boa Vista, 

bairro Nova Gerty; que os micro-ônibus da empresa VIPE (Viação Padre 

Eustáquio), que prestam serviços de transporte coletivo, tenham placas fixadas 

com os trajetos a serem percorridos e que sejam instaladas próximas às portas 

de acesso destes veículos; e a implantação de uma quadra de tênis em um dos 

parques municipais de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2181/15 a 2186/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a readequação de duas tampas de lobo no asfalto da avenida 

Senador Roberto Simonsen, nº 299, Centro; a reforma da rampa de acesso para 

cadeirantes dentro do Espaço Verde Chico Mendes; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Obras - SEOHAB, visando fiscalização da limpeza dos 
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terrenos não edificados, situados no município, que apresentam risco para a 

proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue; encaminhar 

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

poda de grama na praça José Jácome Formiga, localizada na avenida Presidente 

Kennedy, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a manutenção dos aparelhos quebrados 

de academia ao ar livre da praça José Jácome Formiga, avenida Presidente 

Kennedy, bairro Santa Paula; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda de adequação da árvore 

localizada na rua Alegre, nº 1.251, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2187/15 a 2190/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos para dispor sobre a instalação de 

temporizador em todos os semáforos que possuam radares, destinados a multar 

por avanço de sinal no município de São Caetano do Sul; instituir o programa 

merenda nas férias; o envio de Projeto de Lei a esta edilidade, versando sobre 

a destinação de sala aos filhos e enteados de até 6 (seis) anos de alunos da rede 

pública de ensino municipal, e dá outras providências; e a contratação de seguro 

de vida por morte ou invalidez permanente, total ou parcial, em grupo, para os 

Conselheiros Tutelares. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2196/15 

a 2198/15. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

localizada na rua Maranguá, n. 201, bairro Olímpico; a criação de Projeto de 

Lei para implantação do programa IPTU Verde; e estudos para criação de um 

Projeto de Lei para implantação de provadores diferenciados para pessoas com 

deficiência e/ou com dificuldade de locomoção no comércio de São Caetano 

do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2103/15. Eclerson Pio 

Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, 

visando manutenção no poste de iluminação localizado na rua Humberto de 

Campos, esquina com a rua Luiz Claudio Capovilla Filho, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2113/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à Transpetro 

- Petrobrás Transporte S/A, visando realizar poda da vegetação do terreno da 

empresa, situado na avenida Presidente Kennedy, próximo ao n. 3.500, bairro 

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

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

2142/15. Flávio Ubirajara Bochetti. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Maria 
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Teresa, e imediações, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2143/15. Flávio Ubirajara Bochetti. Requerimento 

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

ostensivas na avenida Paranapanema, e imediações, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2144/15. 

Flávio Ubirajara Bochetti. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e constantes na rua 

Washington Luís, e imediações, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2148/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando a realização da Campanha Travessia Segura, no município de 

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

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

nº. 2162/15. Flávio Ubirajara Bochetti. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando a instalação de Base 

Fixa da Polícia Militar na avenida Almirante Delamare, Viaduto Almirante 

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

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

2169/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Nilo Peçanha, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2170/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

nas imediações das ruas Vanda, Arlindo Marchetti, Santo André, Frederico 

José Furlanetto e adjacências, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2171/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua São Bernardo, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2172/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

extensão da rua Manoel Augusto Ferreirinha, bairro Nova Gerty. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2173/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Arlindo 

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

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

nº. 2174/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2179/15. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Secretaria Municipal de Esporte e Turismo pelo apoio ao II 

Festival Paulistinha de Natação Mirim. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2180/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais Voto de Congratulações aos alunos da 

EMEF Luiz Olinto Tortorello, pelo Projeto de Economia de água que foi 

destaque na TV Globo, no último dia 25 de abril. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2195/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

Sociedade Amigos do Bairro Olímpico, pela comemoração de seu jubileu de 

ouro e por todo o trabalho desenvolvido durante seus 50 anos de existência. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2199/15. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Igreja Evangélica Canaã, pela comemoração de 

seus 15 anos de existência e pelo trabalho que realiza em nossa cidade de São 

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

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

nº. 2200/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Santos Parra, rua Tamandaré, rua dos Castores e adjacências, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2210/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a todas as profissionais homenageadas 

anualmente no dia 02 de maio, oficializado como o Dia da Merendeira, Dia da 

Servente e o Dia da Auxiliar da Primeira Infância. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2212/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações  à Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Olinto 

Tortorello, em razão da participação no projeto "Aluno Nota Onze", com o 

dispositivo que evita o desperdício de água nos sistemas de caixas de descarga 

dos vasos sanitários. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2217/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais, de Voto de Congratulações ao Presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, Sr. Rafael Marques, pelo empenho que culminou no 

acordo e final da greve dos funcionários da Mercedes-Benz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2218/15. Eclerson Pio Mielo. 

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

Congratulações ao Atleta Arthur Zanetti, em razão da conquista da medalha de 

ouro na etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1995/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo, visando informações  sobre a possibilidade de divulgação da 

Tarifa Social na fatura mensal da concessionária de energia elétrica.  Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2001/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo, visando informações sobre de que modo a população de baixa 

renda residente no município de São Caetano do Sul é atendida por programas 

de eficiência energética como, por exemplo, doação de geladeiras com selo 

Procel e até mesmo aquecedores solares. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2149/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Roberto Brogliatto. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2150/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Luis Carlos Livman. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2193/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais, de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da Senhora Nair da Conceição Bongiorno. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2211/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

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

Pesar pelo falecimento do Sr. Osvaldo  Bina. 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 dos 

senhores Roberto Brogliatto, Luis Carlos Livman, Osvaldo  Bina e da senhora 

Nair da Conceição Bongiorno. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do 

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

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres 

Edis: Eder Xavier, Flávio Ubirajara Bochetti, José Roberto Espíndola Xavier e 

Roberto Luiz Vidoski. Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a 

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

4952/14. Ricardo Rios. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

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

a ‘Semana do Sagrado Coração de Jesus’ 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 5242/14. José Roberto Espíndola 

Xavier. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Proíbe a realização de 

ablação parcial ou total das cordas vocais ou cordectomia em animais, no 

âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer 

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

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

turno”. “Publique-se.”. III - Processo nº 5723/14. Paulo Higino Bottura 

Ramos. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

conscientização da importância do aperfeiçoamento profissional das Auxiliares 

de Primeira Infância (API) da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do 

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

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

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

fica “Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. IV - Processo nº 7007/14. Eder 

Xavier. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a 

Conscientização da Prevenção às Doenças Ocupacionais do Educador da Rede 
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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 2º 

turno”. “Publique-se”. Para justificar o voto, faz uso da palavra o autor, 

Vereador Eder Javier. V - Processo nº 7010/14. 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 Jiu-Jitsu’ 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”. Para justificar o voto, faz uso da 

palavra o autor, Vereador Jorge Martins Salgado e o Vereador Paulo Roberto 

de Jesus. O Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos solicita e o 

Vereador Roberto Luiz Vidoski assume a Presidência da Mesa. VI - Processo 

nº 2134/14. Roberto Luiz Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Altera a redação do parágrafo único, do artigo 1º da Lei nº 4.287, de 26 

de abril de 2005, alterada pela Lei nº 4.443, de 25 de outubro de 2006 e dá 

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

critério do Plenário. 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 4350/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação 

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

a ‘Conscientização para Reutilização de Resíduos de Construção Civil’ 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”.  VIII - Processo nº 7100/14. 

Eclerson Pio Mielo. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à criação de corais musicais nas escolas 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”. 

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente 

declara, às dezoito horas e quarenta e nove minutos, encerrada a presente 

Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será 

assinada pelos Srs. Presidente e Primeira Secretária. ........................................... 
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