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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E TRÊS 

DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta 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. As 

Atas da 18ª Sessão Ordinária, 10ª e 11ª Sessão Extraordinária são 

“Aprovadas”. 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 da Sra. Diretora de Orçamento e Finanças, encaminhando cópia do 

Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como o Balancete 

das Despesas Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub 

Elemento da Despesa, e a Demonstração das Variações Patrimoniais 

relativos ao mês de maio de 2015. À Comissão de Finanças e Orçamento. 

Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 

Ofício do Sr. Prof.º Dr. Marcos Sidnei Bassi, Reitor da USCS, encaminhando 

cópia dos Termos de Convênios entre aquela autarquia e: a Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Universidade Federal 

do Piauí; e Complexo de Ensino Superior Meridional S.A.. “Ciente.”. 

Processo nº. 1876/03. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.873, de 10 de junho de 

2015. “Ciente.”. Processo nº. 0743/15. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 10.872, de 09 de 

junho de 06 de 2015; e nº 10.874, de 11 de junho de 2015. “Ciente.”. 

Processo nº. 3308/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que “Institui 

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

Sul, o ‘Dia do Pedal Noturno’ e dá outras providências”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3309/15. Paulo 

Roberto de Jesus. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a implantação, no âmbito 
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do município de São Caetano do Sul, de estacionamento de bicicletas para 

alunos, professores e funcionários em todas as escolas públicas municipais e 

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

Orçamento. Processo nº. 3314/15. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de 

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

São Caetano do Sul, o ‘Dia do Combate e Prevenção ao Uso Excessivo de 

Sal de Cozinha’ e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3315/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, da colocação de caçambas defronte a 

imóveis sem a autorização do proprietário ou morador e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 3327/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei 

que “Instituio estímulo à realização de Teste Rápido para HIV e Hepatite C, 

no início do pré-natal, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município 

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

e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3337/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a divulgação do novo 

símbolo que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços 

públicos e dá outras providências". Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 3338/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Estimula o modo correto de transportar a insulina 

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

e Orçamento. Processo nº. 3339/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Projeto de Lei que “Estimula as escolas municipais, as universidades e salões 

de beleza a sensibilizar e a realizar campanhas para a doação de fios de 

cabelos (fio solidário) para pessoas portadoras de câncer, 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. 3357/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o fornecimento 

de adoçante líquido às pessoas com diabetes atendidas na rede pública 

municipal de saúde e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3379/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Desobriga as gestantes à passagem pelas 

catracas dos ônibus de transporte coletivo urbano do município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3380/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula os motociclistas a incluírem 
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a Tipagem Sanguínea e o Fator RH no capacete e nos seus coletes e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 3387/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Altera o parágrafo único da Lei nº 5.025, de 19 de setembro de 2011, 

que ‘Institui no município de São Caetano do Sul o Dia do Antigomobilista', 

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

e Orçamento. Processo nº. 3388/15. 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 Socorrista’ e dá outras providências”. Às 

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

3389/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Instituio estímulo ao 

‘coaching educacional por universitários a estudantes da rede pública 

municipal de ensino’ em atividades voluntariadas no município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3390/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Institui a campanha ‘Abril Azul - atenção ao 

autista’ e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 3411/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Projeto de Lei que “Institui sobre o incentivo à criação da horta 

vertical em todos os órgãos públicos, e dá outras providências”. Às 

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

3419/15. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 

realização de atividade motora adaptada nas escolas da rede municipal de 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3420/15. Sidnei 

Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à atividade cívica 

do hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, na rede 

municipal de ensino da cidade de São Caetano do Sul". Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3421/15. Sidnei 

Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Incentiva a divulgação da biografia da 

pessoa homenageada que dá nome as unidades escolares municipais de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3422/15. Sidnei Bezerra 

da Silva. Projeto de Lei que “Instituio incentivo à implementação de ações 

de combate e prevenção a dengue nos estabelecimentos de ensino do 

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

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3423/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à utilização 
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de sistema de monitoramento com câmeras de vídeo pelas clínicas 

geriátricas, casas de repouso e demais instituições privadas estabelecidas em 

São Caetano do Sul e destinadas ao atendimento de idosos e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 3435/15. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de 

Lei que “Proíbe a execução de músicas estrangeiras, funk, rap e demais 

ritmos musicais que não pertencem ao folclore brasileiro, nas festas juninas 

realizadas nas escolas municipais e particulares instaladas no município de 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3472/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a inclusão de fisioterapeutas nas 

Unidades Básicas de Saúde-UBSs, no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 3473/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de 

Lei que “Institui a campanha educativa de conscientização sobre a Síndrome 

Alcoólica Fetal (SAF) no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 3474/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hotéis, pensões, flats ou 

similares que ofereçam serviço de hospedagem, no qual o café da manhã 

(desjejum) esteja incluído na diária, disponibilizarem para seus hóspedes, 

café da manhã (desjejum) adequado para consumo por pessoas com diabetes, 

no município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Às 

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

3475/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

disponibilidade de livros, vídeos e documentos, voltados para pesquisas 

sobre Direitos Humanos nos acervos das escolas públicas municipais de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3476/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a realização da ‘Campanha 

Permanente de Não Utilização de Copos e Xícaras Plásticas no Âmbito das 

Repartições Públicas Municipais’, da cidade de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 3477/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de 

Lei que “Institui programa de formação para os profissionais da rede pública 

municipal de ensino que promovam atendimento aos menores em situação 

de risco, em liberdade assistida ou vigiada, no município de São Caetano do 

Sul e dá outras providência ". Às Comissões de Justiça e Redação e 
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Finanças e Orçamento. Processo nº. 3478/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do Grupo de Atendimento 

Emergencial para Animais Silvestres de Vida Livre - GAES, 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. 3485/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que “Instituia ‘Campanha 

de incentivo à realização de atividades de terapia ocupacional’, com idosos 

institucionalizados em entidades públicas ou privadas do município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3293/15. Eder Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o conserto do semáforo 

localizado no cruzamento da avenida Dr. Augusto de Toledo, nº 1600, com 

a rua Engenheiro Rebouças, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3307/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando intensificar a campanha de Doador 

de Sangue em nossa cidade, visto que nesta época os estoques reguladores 

estão em baixa e a população precisa se conscientizar desse importante ato. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3310/15 a 3313/15. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a adequação do tempo destinado 

à travessia de pedestre: avenida Goiás, esquina com a rua Senador Roberto 

Simonsen, Posto de Saúde Dr. Manoel Augusto Pirajá, Centro; a reforma do 

Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade (CISE) João 

Nicolau Braido, especialmente quanto a construção de um vestiário 

masculino com chuveiro. rua Humberto de Campos, nº 600, bairro São José; 

a reforma das piscinas localizadas no estádio municipal, avenida Walter 

Thomé, bairro Olímpico; e a adequação do tempo de travessia de pedestre 

no referido cruzamento: avenida Goiás, esquina com a rua Manoel Coelho, 

bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3318/15 

e 3319/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma, 

revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, situado na rua Serafim 

Constantino, Centro; e sanar deficiência na iluminação pública do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic, situado na rua Serafim Constantino, Centro. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3321/15 a 3323/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos para determinar a todo 

ambulante (camelô) para embalar, em sacos plásticos oxi-biodegradáveis, os 
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resíduos oriundos de sua atividade, no local em que está devidamente 

autorizado a trabalhar; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a obrigatoriedade de desinfecção permanente de ambulâncias na rede 

hospitalar municipal, antes e após o transporte de cada paciente; e instalar 

máquinas fragmentadoras em todas as escolas públicas municipais. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3324/15 a 3326/15. Flávio Martins 

Rstom. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de semáforo no cruzamento da 

rua Amazonas com a rua Silvia, bairro Oswaldo Cruz; a implantação do 

prontuário eletrônico unificado dos pacientes dos hospitais e Unidades 

Básicas de Saúde do município de São Caetano do Sul; e à aquisição de 

máquinas para a realização de RX Panorâmico para as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS's) do município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3331/15 a 3336/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: providenciar guia rebaixada para cadeirantes 

na rua Turmalinas, nº 211, bairro Prosperidade; realizar a poda das árvores 

localizadas na altura do nº 12, situado na rua da Fortuna, com a rua Lítio, 

bairro Prosperidade; implantar um parque municipal no centro de ginástica 

artística, localizado na avenida Presidente Kennedy, nº 3555, bairro Boa 

Vista; realizar a poda das árvores localizadas na altura do nº 750 situado na 

rua Nazareth, com a rua Tapajós, altura do n. 723, bairro Barcelona; estudos 

para que as farmácias da rede municipal fiquem abertas para atendimento ao 

público até as 22 hrs; e a inserção de mais médicos que atuam na área de 

nefrologia pediátrica nos hospitais situados no município de São Caetano do 

Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3340/15 a 3350/15. 

Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalar um espelho para aulas de 

dança no Clube Victório Dal´Mas, no bairro Santa Maria; estudos no sentido 

de proibir o estacionamento nos dois lados da rua Aparecida, bairro Boa 

Vista; transformar em via de mão única a rua Saldanha da Gama, bairro Nova 

Gerty; estudos no sentido de que o Consórcio Estacionamento Rotativo São 

Caetano, formado pelas empresas Assistpark e Autophone, possa aceitar a 

utilização dos talões da empresa concessionária anterior ou ao mesmo trocá-

los pelo bloco atual sem custo ao munícipe; instalar um semáforo no 

cruzamento das ruas Vital Brasil Filho com a São Paulo; a instalação de um 

semáforo no cruzamento das ruas Pelegrino Bernardo com a rua Silvia; a 

manutenção da calçada da rua Serafim Carlos, bairro Oswaldo Cruz; retomar 
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a grandiosa Festa Junina que outrora acontecia no Espaço Verde Chico 

Mendes; a manutenção da valeta existente no cruzamento da rua Maranguá 

com a rua Panati, bairro Olímpico; a poda das árvores existentes na avenida 

Tijucussú, porém, não somente as que se encontram no canteiro central, 

como também as existentes nas calçadas, bairro Olímpico; e a manutenção 

do semáforo de pedestres localizado no cruzamento da rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, com a rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3358/15 a 3371/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de placa indicativa de 

pontos de ônibus, instalação da cobertura e assentos no local de parada de 

ônibus, situado na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; a 

colocação de placa indicativa de pontos de ônibus, instalação da cobertura e 

assentos no local de parada de ônibus, situado na rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, nº 1227, bairro Nova Gerty; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor 

solar para todos os funcionários, de empresas públicas ou privadas, que 

trabalhem expostos à radiação solar; a manutenção da calçada na rua Rio 

Grande do Sul - (SENAI); realizar fiscalização na rua Olavo Bilac, em toda 

sua extensão e imediações, bairro Santo Antônio; o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade de existência de uma 

cadeira de rodas em cada agência bancária; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre proíba a lavagem de carro e calçadas com 

mangueira e obrigue a que todo Lava Jato tenha hidrômetro, mesmo os que 

possuem poço artesiano, como também a instalação de medidores de água 

individuais nos condomínios e multar o indivíduo que desperdiçar água; a 

colocação de uma lombada de acordo com os padrões de segurança na rua 

Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria; remoção de veículos 

abandonados na alameda Conde de Porto Alegre, nº 1605, bairro Santa 

Maria; o replantio de uma árvore no lugar do tronco existente na rua Flórida, 

esquina com a rua Joana Angélica, bairro Barcelona; campanha permanente 

de informação, prevenção e combate à depressão no município de São 

Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

instalação de placas em bares, restaurantes e praças de alimentação, com 

informações acerca do desperdício de alimentos; a realização da limpeza e 

manutenção em toda a calçada da praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; 

e estudos para demarcar vagas de motos na rua General Osório, bairro Santa 

Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3372/15. Paulo Higino 
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Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instalação de caixas de 

autoatendimento bancário adaptados para o uso de pessoas com deficiência 

no âmbito do município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

3374/15 a 3376/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reforma 

e manutenção na pista de skate localizada na Estação Jovem CONJUV, 

localizada na rua Serafim Constantino, Centro; a possibilidade de inserir a 

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

jovem para a prática deste importante esporte; e criar oficinas periódicas na 

Estação Jovem CONJUV, aos finais de semana, voltadas para o apoio a 

modalidade do skate visando incentivar o jovem para a prática deste 

importante esporte. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3377/15 e 

3378/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda das árvores 

existentes dentro das dependências deste importante próprio municipal: rua 

Busch, nº 42, Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Luiz Capra, 

bairro Nova Gerty; e atender toda a estrutura da casa de vidro instalada na 

praça do Professor, entre a Pinacoteca Municipal e o Teatro Santos Dumont, 

nas vias: avenida Goiás, esquina com a avenida Dr. Augusto de Toledo, 

Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3382/15 a 3385/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção na pintura da faixa de 

solo de travessia de pedestres na rua Martim Francisco, nº 472, bairro Santa 

Paula; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da avenida Guido Aliberti, rua josé de frança dias e rua 

Engenheiro de Armando Arruda Pereira, Centro; realizar a manutenção na 

calçada localizada na avenida Conde Francisco Matarazzo, nas proximidades 

do nº 65, bairro Fundação; e a manutenção na pintura da faixa de solo com 

os dizeres “Carga e Descarga” e a faixa de “Travessia de Pessoas com 

Deficiência” na rua Martim Francisco, nº 472, bairro Santa Paula. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 3386/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar a correção do 

leito carroçável na avenida do Estado, nº 2060, bairro Fundação. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3391/15 e 3392/15. Fabio Constantino 

Palacio. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o conserto dos muros do terreno situado entre 

as avenidas Guido Aliberti e do Estado; e a limpeza do terreno situado entre 
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as avenidas Guido Aliberti e do Estado. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 3395/15 a 3397/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

criar Laboratórios de Ecologia, em todas as unidades escolares da rede 

municipal; a reforma e revitalização das praças e áreas de lazer existentes no 

município; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

a extensão da rua dos Expedicionários, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3399/15 a 3401/15. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas em todo o bairro São José; o recapeamento asfáltico na rua São 

Paulo com a rua Major Carlo Del Prete, bairro Cerâmica; e determinar à 

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

São Caetano, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3406/15 a 3410/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

o conserto ou a substituição dos brinquedos do playground do CEE Erasmo 

Batissaco, localizado na rua da Eternidade, nº 13, bairro Mauá; o conserto 

dos equipamentos destinados à realização de atividades físicas do CEE 

Erasmo Batissaco, localizado na rua da Eternidade, nº 13, bairro Mauá; a 

instalação de placa de identificação na rua Presidente Nereu Ramos, bairro 

São José; o recapeamento asfáltico na rua Humberto de Campos, confluência 

com a rua Washington Luis, bairro São José; e a ampliação dos vestiários do 

CISE João Nicolau Braido, situado na rua Humberto de Campos, nº 600, 

bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3412/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Capeberibe, 

com a rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3414/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Sr. Prefeito, objetivando estudos e tratativas para permissão de 

estacionamento temporário para os taxistas, de São Caetano do Sul, com 

passageiros, nos locais reservados para zona azul no município. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3416/15 a 3418/15. Fabio Constantino 

Palacio. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar à Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social, na viabilização de gratuidade do cartão Zona 

Azul para idosos na cidade de São Caetano do Sul; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no Parque Guaiamu, localizado na rua General 
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Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria; e dispor de uma 

sala preparada para primeiros socorros no Parque Guaiamu localizada na rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 3424/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de cartão de 

estacionamento para idosos e deficientes com isenção de pagamento pelo 

período de duas hora de permanência, mesmo para idosos e deficientes de 

outros municípios. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3425/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a realizar licitação pública, a fim de selecionar empresa para instalação e 

manutenção de placas toponímicas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 3426/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação e ampliação da qualidade de placas de sinalização 

dos Hospitais e Pronto Socorro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3428/15 a 3434/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a instalação de vaga para portadores de necessidades especiais na rua 

Eldorado, nº 152, bairro Prosperidade; realizar ação em caráter de 

emergência em diversas árvores que estão prestes a cair no Espaço de Lazer 

e Recreação José Agostinho Leal; promover ações em todos os mobiliários 

urbanos (semáforo), existentes na rua Visconde de Inhaúma, esquina com a 

rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Nova Gerty.; o conserto dos buracos 

em toda a extensão do leito carroçável da rua Sebastião Diogo, bairro Boa 

Vista; a poda nas duas árvores existentes na frente da Paróquia Nossa 

Senhora da Prosperidade, situada na praça da Riqueza, nº 11, bairro 

Prosperidade; coibir as diversas rachaduras na parte interna da Paróquia 

Nossa Senhora da Prosperidade, situada na praça da Riqueza, nº 11, bairro 

Prosperidade; e a poda de árvore existente na rua da Fortuna, nº 423, oposto 

ao número, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

3436/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de tachões em toda extensão do ponto de táxi 

instalado na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, esquina com a rua Visconde 

de Inhaúma, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

3443/15. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a revitalização asfáltica em toda a extensão e, 

principalmente, entre os trechos que compreendem a confluência da rua 

Oriente com a alameda Cassaquera, próximo ao número 856, bairro 

Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3451/15 a 
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3455/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reparos e 

manutenção da calçada, na rua Winston Churchill, com a rua Euclides da 

Cunha, bairro Jardim São Caetano; determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Anchieta, bairro Jardim São 

Caetano; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Regente Feijó, bairro Jardim São Caetano; determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Pedro 

Américo, bairro Jardim São Caetano; e determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Victor Meirelles, bairro Jardim São 

Caetano. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3147/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, visando que, de acordo com o Decreto nº 

51.548, de 06 de fevereiro de 2007, elabore estudos para a criação da 

‘Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso’ 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. 3149/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

alameda Valdomiro Ferreira da Silva, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3150/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas principalmente no 

período noturno e aos finais de semana, na extensão da rua General Osório, 

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

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

nº. 3155/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio 

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

instalação de Base Policial na praça 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. 3156/15. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 3163/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas 
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com o apoio de motocicletas, na rua Alfredo Inácio Trindade, inclusive em 

suas imediações, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3164/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

com o apoio de motocicletas, na rua Alegre, e demais imediações do bairro 

Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3165/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o 

apoio de motocicletas, na rua Guarda-Marinha Greenhalg, e demais 

imediações do bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3166/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com o apoio de motocicletas, na rua Pinheiro 

Machado, e suas imediações, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3167/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com o apoio de motocicletas, na rua José 

Salustiano Santana, e nas imediações, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3175/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando apresentar a Augusta Assembléia de 

Prefeitos a sugestão para ‘deliberarem sobre medidas de combate à poluição 

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

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

3182/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações 

das ruas Iguassu, Gurupi, Capivari e avenida Tietê, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3183/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas José do 

Patrocínio, Professora Maria Macedo, Major Carlo Del Prete, Centro. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3207/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades 

da Faculdade Anhanguera, principalmente na rua Conceição, nº 321, bairro 

Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3227/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Diretoria Executiva do Conselho de Segurança de São Caetano 

do Sul, visando requerer a participação de 1 (um) representante da SESURB 

(Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), responsável pela iluminação 

pública de São Caetano do Sul e 1 (um) representante da AES Eletropaulo 

Metropolitana nas reuniões do CONSEG. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3228/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, visando ampliar para as escolas municipais o programa 

“São Paulo em Busca das Crianças e dos Adolescentes Desaparecidos”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3239/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

praça da Bíblia, situada na rua Espírito Santo, esquina com a rua Pedro José 

Lorenzini, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3248/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Exmo. Sr. Presidente 

Estadual do Partido da República do Estado de São Paulo, José Tadeu 

Candelária, por assumir o cargo de Secretário Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3249/15. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no imóvel abandonado sito à rua Alegre, nº 1106, 

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

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

nº. 3264/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua 

Maria Teixeira Mourão Maresti, bem como nas imediações, bairro Cerâmica. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3265/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Escola Villare pela iniciativa de 

realizar a mostra “Brinquedos, brincadeiras e memórias”. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3270/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

confluência das ruas João Batista Negro, Carmine Perrella e Desiree 

Malateaux, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3271/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

ostensivas nos arredores da Escola Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho, 

situada na avenida Dr. Augusto de Toledo, nº 195, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3275/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua José Roberto, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3276/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Lourdes, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3277/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

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

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3292/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 

visando estudos e tratativas para a implantação do Projeto Radar, nas demais 

cidades da região, de modo a garantir o monitoramento contínuo e integrado 

entre os municípios, tendo em vista que a cidade de São Caetano do Sul está 

em fase de testes práticos do projeto e a integração contribuirá para prevenir 

ocorrências e possibilitar a prisão de criminosos em fuga. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3304/15. Paulo 

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

Voto de Congratulações ao Exmo. Prefeito Municipal Dr. Paulo Nunes 

Pinheiro, pela parceria com a Fundação Mapfre na ação de conscientizar os 

pequenos pedestres e futuros motoristas sobre as regras de trânsito, além de 

incentivar o exercício de cidadania. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3305/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

Observatório da Educação do Grande ABC, pelo excelente trabalho expondo 

a qualidade de ensino nas sete cidades do ABCDM. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3316/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa aes - 

eletropaulo, visando a substituição da fiação localizada na rua Pan, nº 440, 

próxima a EMEI Profª Inês dos Ramos, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3317/15. Eder 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, 

situado na rua Serafim Constantino, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3351/15. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Sra. Alina alves, por ser consagrada Comendadora da 

Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua Portuguesa (OIPALPO). 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3352/15. 

Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Pastor Odair Borges, por ser consagrado 

Comendador da Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua 

Portuguesa (OIPALPO). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3353/15. Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Sr. Fernando 

Capez, por ser consagrado Comendador da Ordem Internacional dos 

Parlamentares da Língua Portuguesa (OIPALPO). Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3354/15. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Sr. Clóvis Cesar de Aguiar Júnior, por ser consagrado 

Comendador da Ordem Internacional dos Parlamentares da Língua 

Portuguesa (OIPALPO). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3355/15. Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao sr. Eduardo 

Casarotto, por ser consagrado Comendador da Ordem Internacional dos 

Parlamentares da Língua Portuguesa (OIPALPO). Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3356/15. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Sr. Cesar André Marchetti, presidente das organizações 

‘OSSEL’ da Região do Grande ABC, por ser consagrado comendador da 

OIPALPO no dia da comemoração do Dia Internacional da Língua 

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

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

3373/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando tratativas junto as 

prefeituras no sentido de realizar planejamento em função da criação do 

Circuito Regional de Skate nas Sete Cidades. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3381/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na avenida Guido Aliberti, ruas José de França 

Dias e Engenheiro Armando de Arruda Pereira, Centro. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3393/15. Fabio 

Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de ofício à Prefeitura 

Municipal de São Paulo, visando a limpeza completa do terreno situado nas 

esquinas da avenida Guido Aliberti e da avenida do Estado. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3394/15. Fabio 

Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Industrias Reunidas Francisco Matarazzo S/A, visando do proprietário do 

terreno que designe a limpeza completa do terreno situado nas esquinas da 
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avenida Guido Aliberti e da avenida do Estado. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3398/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua dos Expedicionários, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3402/15. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro 

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

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

3403/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela comemoração do Dia 

Municipal do Bombeiro, em nome da 1° Tenente PM Adriana Moraes 

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

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

3404/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua 

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

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3405/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Teffé, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3413/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades 

da USCS e do Hospital de Emergências Albert Sabin e imediações, no bairro 

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

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

3415/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

a extensão da 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. 3438/15. Eclerson 

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

de Congratulações pelo 4º Festival de Cultura e Arte do Grande ABC, 

realizado nos dias 20 e 21 deste mês, em parceria do Diário do Grande ABC 
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com a Prefeitura Municipal de São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3439/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Guido 

Aliberti, e a rua Conceição, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3440/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAE - SCS, visando 

o reparo e manutenção na ruptura do asfalto na confluência da rua Oriente 

com a alameda Cassaquera, próximo ao número 856, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3441/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

à Empresa AES Eletropaulo - SCS, visando manutenção no sistema de 

iluminação de toda a extensão do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, rua 

Serafim Constantino, s/n, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3442/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Empresa AES Eletropaulo - SCS, 

visando manutenção no sistema de iluminação situada à avenida Tijucussu, 

esquina com a rua Piraju, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3444/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na Estrada das Lágrimas, e proximidades, bairro 

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

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

3445/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua 

Carmine Perrella, e proximidades, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3446/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua João Batista Negro, e 

proximidades, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3447/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas 

ostensivas nas imediações da rua Anchieta, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3448/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Regente Feijó, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3449/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Pedro Américo, bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 3450/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

nas imediações da rua Victor Meirelles, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3480/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Empresa Petrobrás, visando a realização da capinagem, limpeza e 

manutenção do terreno localizado na rua Domingos Graciutti Neto, em frente 

ao nº 185, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3483/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3487/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o apoio de 

motocicletas na rua Capivari, EMEI Otávio Tegão, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3492/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações pela realização da excelente “Festa Junina do CISE 

Francisco Coriolano de Souza”, realizada no dia 20/06/2015, que teve 

grandiosa adesão de seus associados e participação da população do bairro 

local. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3493/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações pela realização da excelente “Festa Junina do CISE 

João Nicolau Braido”, realizada no dia 19/06/2015, que teve grandiosa 

adesão de seus associados e participação da população do bairro local. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3507/15. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparo de duas luzes queimadas na 

praça Cardeal Arcoverde, em frente a Igreja Matriz, Centro. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3508/15. Francisco 

de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas ruas Conceição, Clemente 

Ferreira e Rui Barbosa, bairro Santo Antonio. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3509/15. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em toda sua extensão da rua Roberto 

Simonsen, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3514/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

Municipal da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul, pelo trabalho 

que esta desenvolvendo e pelo Curso de Cinologia e Cinotécnica Básica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3306/15. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício à SUSEP 

- Superintendência de Seguros Privados, visando informações sobre quais 

são as regras, diretrizes e normas da política sobre os elevados preços do 

prêmio de seguro, para veículos automotores, que há anos vem sendo 

praticados na cidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Para justificar voto, usa da palavra o autor do 

requerimento, o Vereador Paulo Roberto de Jesus. Processo nº. 3427/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

de Estado da Saúde, visando informações sobre qual o plano preventivo para 

que no próximo ano o Estado de São Paulo minimize os índices elevados de 
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casos de dengue. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3486/15. Eclerson Pio Mielo e Outros. Requerimento solicitando inserção 

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

Maria Isabel Fonseca. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 3520/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento 

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

falecimento do Sr. Marcelo Ferreira Coelho. 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 Sr. Marcelo Ferreira Coelho e da Sra. Maria Isabel Fonseca. 

Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Vereador Aparecido Inácio da 

Silva. Assume a presidência o Edil Roberto Luiz Vidoski, dando 

continuidade à chamada nominal e utilizam da palavra os Nobres Edis: Eder 

Xavier, Fabio Constantino Palacio e Paulo Roberto de Jesus. Ninguém mais 

desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da explicação pessoal. Passa-

se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 6880/14. Paulo Roberto de Jesus. 

Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela Comissão 

de Justiça e Redação, em seu Parecer nº 107, de 2015/2016, ao Projeto de 

Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.803, de 18 de 

junho de 1999 e dá outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovada a Redação Final”. “Publique-se”. 

Reassume a Presidência, o Vereador Paulo Higino Bottura Ramos que passa 

a palavra à 1ª Secretária e dá prosseguimento à leitura da Ordem do Dia. II 

- Processo nº 5231/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão e 

Votação o Projeto de Lei que “Incentiva a utilização do Espaço Pedagógico 

com materiais não estruturados nas escolas municipais de educação infantil 

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 7141/14. José Roberto Espíndola Xavier. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo aos postos 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  22 

de abastecimento com gás natural veicular (GNV), situados no Município de 

São Caetano do Sul, a somente efetuarem a operação de abastecimento em 

veículos que estejam identificados com o selo do INMETRO em seus 

cilindros 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”. IV - Processo nº 2203/14. José Roberto Espíndola Xavier. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Determina afixação de cartaz 

informando o número telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos 

de ensino público e privado do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

deixando a critério do Plenário. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

encontra-se na mesa o pedido de arquivamento do autor do Projeto de Lei. 

Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. V - Processo nº 6138/14. Eder Xavier. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 

aparelho sensor de vazamento de gás, nos estabelecimentos que especifica, 

no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário. Para comunicado 

relevante, usa da palavra o autor, Edil Eder Xavier, solicitando o 

arquivamento do Projeto. Colocado em votação o pedido de arquivamento, 

fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e trinta e nove 

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

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