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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.  

 

 
Às dezessete horas e quarenta e sete 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 25ª Sessão 

Ordinária e da 9ª Sessão Solene 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. 1111/02. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando  cópia do Decreto nº 10.900, de 

28/08/15. “Ciente.”. Processo nº. 1528/11. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando  cópia do Decreto nº 10.898, de 28/08/15. 

“Ciente.”. Processo nº. 0743/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando  cópia do Decreto nº 10.901, de 28/08/15. “Ciente.”. 

Processo nº. 4756/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando  cópia do Decreto nº 10.899, de 28/08/15. “Ciente.”. Processo nº. 

4811/15. 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 Municipal 

de Divulgação, Prevenção e Combate à Fibrose Cística’ e dá outras providências.”. 

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

4812/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Altera o ‘caput’ do artigo 

2º da Lei nº 3.595, de 25 de novembro de 1997, que dispõe sobre placas indicativas 

de itinerário dos ônibus urbanos de São Caetano do Sul, e dá outras providências.”. 

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

4813/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Altera o artigo 2º da lei nº 

4.279, de 04 de março de 2005, alterada pela Lei nº 4388, de 03 de maio de 2006, 

que proíbe a entrada de qualquer espécie de animal nos estabelecimentos comerciais 

de acesso público que especifica, e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 4830/15. Marcel Franco 

Munhoz. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à disponibilização de obras em 

braille nas bibliotecas e unidades de ensino do município de São Caetano do Sul e 

dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
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Orçamento. Processo nº. 4833/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

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

do Sul, a ‘Semana de Orientação sobre a Hidrocefalia’ e dá outras providências.”. 

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

4865/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

disponibilização de profissionais intérpretes de libras para o atendimento das 

pessoas com deficiência auditiva nos equipamentos 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. 4923/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre a proibição do uso de telefones celulares por profissionais 

da saúde, exceto médicos, nos hospitais, UBS's e demais unidades de saúde 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. 4605/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Paraná, bairro Olímpico. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4710/15 a 4720/15. Gersio Sartori. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que não haja aumento no IPTU para o ano de 2016, podendo inclusive, 

utilizar os recursos oriundos da coleta seletiva para compensação dos custos que 

este benefício pode trazer; promover palestras de orientação e prevenção às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis DST’s, aos associados da terceira idade de 

nosso município; a manutenção no manto asfáltico do leito carroçável da avenida 

Tijucussu, nº 761, bairro Olímpico; substituir a sinalização de solo existente 

defronte ao número 442 da rua Gonzaga para faixa de “carga e descarga”; a 

manutenção do trecho de calçada existente defronte ao número 2137 (lado oposto 

da calçada) na rua Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; realizar o recapeamento 

asfáltico do trecho da rua Marlene que compreende o seu início até o cruzamento 

com a rua Capivari, bairro Nova Gerty; a manutenção do semáforo existente no 

cruzamento da rua Nelly Pellegrino, com a avenida Tietê, bairro Nova Gerty; a 

manutenção do semáforo existente no cruzamento da avenida Presidente Kennedy, 

com a rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; instalar equipamentos de ginástica 

na praça Moares Sarmento, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico da rua Juruá, 

principalmente no trecho entre a rua Marlene e a rua das Preces, bairro Mauá; e 

instalar equipamentos para ginástica na praça Isidoro Miron, bairro Olímpico. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4724/15 e 4725/15. Maurício Fernandes 

da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização da passagem subterrânea Gabriel 

Zambrana, do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no Centro; e a instalação de 

tachões quebra-molas, para efeito de estreitamento da via local, na rua Capivari 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

hae  3 

esquina com a rua Constantino de Moura Batista, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4729/15 a 4735/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: divulgar para a comunidade escolar todos os dados e índices 

educacionais obtidos pelas escolas da rede pública de ensino; fornecer coletor de 

fezes dos animais, popularmente conhecido como “cata-caca”, aos frequentadores 

do Parque Catarina Scarparo D’Agostini, localizado na rua Ângelo Aparecido 

Radim, nº 90, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial na rua Herculano de Freitas, nº 200, endereço em que se 

localiza o CAISM - Centro De Atendimento Integrado à Saúde Da Mulher, bairro 

Fundação; promover um mutirão do emprego em São Caetano do Sul; a instalação 

de placas orientando os donos dos animais de estimação a passearem com 

responsabilidade com seus cães, como, por exemplo, fazendo uso de coleiras. rua 

Ângelo Aparecido Radim, nº 90, bairro São José; a colocação da placa com 

identificação da rua Ari Barroso; e a criação de um informativo e campanhas para 

esclarecimentos sobre as doenças: sarampo, caxumba e rubéola. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4737/15 a 4739/15. Jorge Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de uma placa de atenção no cruzamento da rua Marlene 

com a rua Iguassu, bairro Nova Gerty; a instalação de bocas de lobo na rua Marlene, 

altura do nº 837, bairro Nova Gerty; e a construção de uma ciclovia na avenida 

Goiás, situada neste município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

4743/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a instalação de aparelhos de ar condicionado na sede de Taekwondo do nosso 

município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4746/15 a 4751/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de um redutor de velocidade 

(lombada) na rua Adonel de Souza Maciel, confluência com a rua Ângelo 

Aparecido Radim, bairro São José; a junção dos canteiros centrais, situados na 

avenida Guido Aliberti, próximo à avenida Conselheiro Antônio Prado, Centro; o 

recapeamento asfáltico na rua General Osório, especialmente próximo ao número 

185, bairro Santa Paula; a repintura da sinalização horizontal (de solo): “ônibus” 

em frente ao ponto de parada, localizado na rua General Osório, próximo ao número 

195, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico em toda extensão da rua Manoel 

Pedro Vilaboim, bairro Olímpico; e a manutenção das tampas dos bueiros, 

localizados no passeio da rua General Osório, em frente ao número 185, bairro 

Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4753/15 e 4754/15. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de ambulatório de saúde mental 
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infantil no Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido, situado na rua Luís 

Louza, bairro Santa Paula; e a criação de equipe interdisciplinar voltada para o 

atendimento da saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde do município. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4755/15. Eder Xavier. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de alguns totens vaporizadores de água, 

com áreas próprias para exposição de logomarcas de patrocinadores, na avenida 

Presidente Kennedy, altura da avenida Tijucussu até a rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

4757/15 a 4769/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de faixa 

elevada para travessia de pedestres, em frente da Creche Zilda Natel, localizada na 

rua Flórida, nº 975, bairro Barcelona; a implantação de faixa elevada para travessia 

de pedestres, em frente da EME Profª. Alcina Dantas Feijão, localizada na rua 

Capivari, nº 500, bairro Nova Gerty; a implantação de faixa elevada para travessia 

de pedestres, em frente da EMI Antônia Capovilla Tortorello, localizada na avenida 

Paraíso, nº 831, bairro Olímpico; a implantação de faixa elevada para travessia de 

pedestres, em frente da EMI Maria Simonetti Thomé, localizada na rua Tenente 

Antônio João, nº 413, bairro Cerâmica; a implantação de faixa elevada para 

travessia de pedestres, em frente da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, localizada 

na estrada das Lágrimas, nº 1656, bairro Mauá; a implantação de rampas de 

acessibilidade na praça Caxambu, localizada no final da avenida Presidente 

Kennedy - nos limites do bairro Boa Vista, em São Caetano do Sul; a implantação 

de faixa elevada para travessia de pedestres, em frente da EMI Fernando Pessoa, 

localizada na rua Flórida, nº 525, bairro Barcelona; a manutenção e pintura da 

quadra poliesportiva do Centro Recreativo Esportivo Vila Prosperidade - CESPRO, 

localizado na rua Garça, nº 121, bairro Prosperidade; a implantação de faixa elevada 

para travessia de pedestres, em frente da EMEI Profª. Inês dos Ramos, localizada 

na rua Vieira de Carvalho, nº 525, bairro Nova Gerty; a implantação de faixa 

elevada para travessia de pedestres, em frente da EMEI Fortunato Ricci, localizada 

na rua Oriente, nº 333, bairro Barcelona; a implantação de faixa elevada para 

travessia de pedestres, em frente da EMEF Luiz Olinto Tortorello, localizada na rua 

josé benedetti, nº 550, bairro Cerâmica; a implantação de faixa elevada para 

travessia de pedestres, em frente da entrada principal do Espaço Verde Chico 

Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 566, bairro São José; e a 

implantação de faixa elevada para travessia de pedestres, em frente da entrada 

principal da Fundação Municipal Anne Sullivan, localizada na alameda Conde de 

Porto Alegre, nº 820, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 4772/15 a 4774/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de faixa 
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elevada para travessia de pedestres, em frente da EMEFM Arquiteto Oscar 

Niemeyer, localizada na avenida Paraíso, nº 600, bairro Nova Gerty; a poda das 

copas das árvores existentes na rua Gonzaga, altura do nº 340; e a poda das árvores 

existentes na rua Casemiro de Abreu, com a rua Espírito Santo, bairro Cerâmica. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4775/15 a 4777/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na altura do número 1579 

da alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; que todas as UBS deste 

município atendam até as 23h; e o recapeamento asfáltico da rua Maceió, altura do 

nº 425, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4778/15 a 

4780/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: dispor sobre a prioridade 

na tramitação e julgamento dos processos administrativos em que figure como parte 

pessoa com idade ou superior a 60 (sessenta) anos, nos órgãos da Administração 

Pública, direta e indireta, do município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a autorização do uso de bermudões e 

bermudas, e o não uso de gravatas, nas repartições públicas municipais de São 

Caetano do Sul e serviços concessionários; e que seja providenciada a limpeza dos 

bueiros em toda a extensão da rua José Salustiano Santana, no bairro Mauá. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4782/15 a 4784/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: obrigar fornecedores de bens e serviços, 

que atuam no município de São Caetano do Sul, a fixarem data e turno para 

realização de serviços ou entrega de produtos aos consumidores; dispor sobre a 

implantação do sistema numérico em placas de denominação nas vias públicas, 

parques e praças do município de São Caetano do Sul; e reformar o escadão entre 

as ruas José Salustiano Santana e General Estilac Leal, situado no bairro Mauá. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4786/15 a 4793/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: notificar o proprietário do terreno a providenciar a rigorosa limpeza 

na rua Herculano de Freitas, nº 373, bairro Fundação; que seja mantido piscante no 

período noturno, o farol localizado na rua Henrique Dias, esquina com a rua 

humaitá, bairro Fundação; abrir bueiros para escoamento de água represada na guia 

da rua bueno de andrade, bairro Fundação; implantar o 3° turno afim de minimizar 

as urgências médicas no Centro de Especialidades Médicas Samuel Klein, 

localizado na rua Heloísa Pamplona, nº 269, bairro Fundação; sincronizar o 

semáforo localizado na cruzamento da rua Espírito Santo, com a avenida Fernando 

Simonsen, bairro Santo Antônio; implantar sistema de empréstimo de bicicletas; a 

construção de um Centro Integrado de Saúde e Educação - CISE, no bairro 
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Fundação; e realizar a pintura de faixa de solo com os dizeres “carga e descarga” 

na rua Capeberibe, nº 646, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 4794/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a reativação das aulas de ballet, no período da tarde, no 

CESPRO - Centro Recreativo Esportivo vila Prosperidade, situado na rua Garça, nº 

121, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4796/15 a 

4810/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de vaga para 

portadores de necessidades especiais na rua Maranguá, nº 184, bairro Olímpico; a 

repintura da faixa de pedestre que se encontra apagada, atualmente, na rua 

Urupema, esquina com a rua Bertolino Cunha; a instalação de degraus em toda a 

extensão da esquina localizada na rua Nazareth, esquina com a rua Votorantim, 

bairro Barcelona; a instalação de redutor de velocidade no cruzamento da alameda 

Araguaia, esquina com a rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; a limpeza de 

todo o terreno existente ao lado do canil da Guarda Civil Municipal, avenida Guido 

Aliberti, altura do número 200, bairro Centro; a retirada do veículo Ford Escort 

verde placa CPO-0648 Santo André, abandonado há meses na alameda Conde de 

Porto Alegre, altura do número 1137, bairro Santa Maria; a recolocação do teto da 

cobertura do ponto de ônibus existente no local alameda Conde de Porto Alegre, 

esquina com a rua Ivaí, bairro Santa Maria; a instalação de “lombofaixa” nas duas 

vias ao lado da Praça dos Imigrantes visando proporcionar mais segurança aos 

pedestres que transitam diariamente na rua Benito Campoi, e avenida Tijucussu, 

bairro Olímpico; a revitalização da “Sala VIP” existente na rodoviária municipal, 

rua Serafim Constantino, módulo II - Estação Nicolau Delic, bairro Centro; a 

correta instalação da rampa de acessibilidade na rua Vieira de Carvalho, esquina 

com a rua Dionísio Mercado, bairro Nova Gerty; a instalação de uma lixeira fixa 

nas dependências da praça Isidoro Miron, bairro Olímpico; a readequação de toda 

calçada que se encontra danificada pelas raízes da árvore existente no trecho da 

alameda Conde de Porto Alegre, esquina com a rua Silvia, bairro Santa Maria; a 

readequação de toda calçada que se encontra danificada pelas raízes da árvore 

existente no trecho da rua Noel Rosa, esquina com a rua Madeira, bairro Boa Vista; 

a readequação de toda calçada que se encontra danificada pelas raízes da árvore 

existente no trecho da alameda Conde de Porto Alegre, esquina com a rua Tibagi, 

bairro Santa Maria; e a poda dos galhos que estão encostados na fiação elétrica 

situada na rua Henrica Grigoletto Rizzo, altura do número 816, bairro Olímpico. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4815/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a adoção de medidas para a 

instalação de redutor de velocidade e reforço na sinalização, nas proximidades do 

nº 130, da rua Amadeu Vezzaro, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 
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Processos nºs. 4816/15 a 4820/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

limpeza e a revitalização do Clube Erasmo Batissaco, situado na rua da Eternidade, 

nº 13, bairro Mauá; a pavimentação da rua Santo André, onde encontra-se com a 

rua Teobaldo de Nigris e com a avenida Presidente Kennedy, no bairro Boa Vista; 

o recapeamento asfáltico na rua Guarda-Marinha Greenhalg, altura do nº 24, bairro 

Santa Maria; o conserto da calçada da praça localizada na rua Arlindo Marchetti, 

altura do nº 593 com a rua João Galego, altura do nº 871, no bairro Santa Maria; e 

a instalação de novos postes de iluminação e/ou melhorar a iluminação dos já 

existentes, na praça localizada na rua Arlindo Marchetti, com a rua João Galego, 

bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4822/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando notificar os 

proprietários das residências situadas na rua Amazonas, para providenciar o 

conserto das calçadas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4826/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, a presença da Base Móvel de Segurança, nas imediações 

da rua Doutor Durval Vilalva, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 4831/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da avenida Tietê, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 4834/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na rua Olavo Bilac, entre as ruas 

Major Carlos Del Prete e São Jorge, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4835/15 a 4837/15. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a manutenção do farol de pedestres existente no cruzamento da rua Visconde de 

Inhaúma com a rua Bom Pastor; a manutenção do farol de pedestres do cruzamento 

da rua Visconde de Inhaúma com a rua Coronel Camisão; e aumentar a 

periodicidade da varrição das ruas do bairro Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 4843/15 a 4850/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes nas imediações 

das vias: Nelly Pellegrino, Guido Aliberti, Justino Paixão, Ribeirão Pires, São 

Sebastião e estrada das Lágrimas; a instalação de ciclofaixas na cidade de São 

Caetano do Sul; restabelecer o serviço de empréstimo de bicicletas na cidade de São 

Caetano do Sul; oferecer aos alunos do ensino fundamental de São Caetano do Sul, 

cursos facultativos nas próprias unidades escolares de período integral, 

possibilitando desta forma, o aprimoramento de conhecimentos e aptidões; alertar 

as escolas que estão em área de risco de enchentes, quando houver perigo de 
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alagamento em dias de chuvas; a colocação de lixeiras em toda extensão da avenida 

Goiás; a limpeza de todos os bueiros da avenida Goiás; e a possibilidade de incluir 

nas aulas esportivas a “dança materna” (aulas para mães e bebês de colo no 'sling'). 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4854/15 a 4856/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: a manutenção dos brinquedos da Praça dos Imigrantes, bairro 

Olímpico; instalar cobertura na rampa do CISE Francisco Coriolano De Souza; e a 

manutenção dos equipamentos de ginástica da Praça dos Imigrantes, bairro 

Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4752/15. Magali Aparecida 

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

Congratulações à EMEF Arquiteto Oscar Niemeyer, por orientar seus alunos sobre 

a destinação correta do lixo eletrônico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4770/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações para a prefeitura de São Caetano do Sul e a 

Secretaria De Segurança Pública de São Caetano do Sul, pelos excelentes trabalhos 

realizados em prol da população sulsancaetanense. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 4771/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a prefeitura de São 

Caetano do Sul e a Secretaria de Cultura (SECULT) pelos excelentes trabalhos 

realizados em prol da população sulsancaetanense. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 4781/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando apresentar sugestão para realizar, por meio de convênio com o 

Governo do Estado de São Paulo, a instalação de unidade do Projeto 'Bem-me-quer' 

no âmbito do território da região metropolitana do Grande ABC Paulista. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4785/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua Rio Grande da Serra, bairro Mauá. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4814/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando a realização de estudos e tratativas para a adoção de políticas 

públicas voltadas ao tratamento preventivo das questões relacionadas à saúde 

mental, notadamente, no âmbito do município de São Caetano do Sul. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 
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votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4825/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando a presença da Base Móvel de Segurança, nas imediações da rua Doutor 

Durval Vilalva, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 4832/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

avenida Tietê, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 4838/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Sra. Solange Teixeira Cardoso Keller, pela sua 

nomeação consagrada no final do mês de agosto deste ano, ao cargo de Diretora da 

Escola De Educação Básica “Anne Sullivan”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4839/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento 

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

Municipal de Educação Fundamental Sylvio Romero, pelo seu 65° aniversário 

comemorado no mês de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4840/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à EMEF Arquiteto Oscar 

Niemeyer, por orientar seus alunos sobre a destinação correta do lixo eletrônico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4841/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas e constantes  nas imediações do SESI, rua Santo 

André, nº 810, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 4842/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de 

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

nas imediações das vias: Nelly Pellegrino, Guido Aliberti, Justino Paixão, Ribeirão 

Pires, São Sebastião e estrada das Lágrimas. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4851/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas e constantes no perímetro que compreende as ruas José 

Benedetti e Castro Alves, no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4852/15. Maurício Fernandes da Conceição. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com maior frequência na rua 24 horas, no bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4853/15. Gersio 

Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas e constantes na imediações das ruas Espírito 

Santo, Casemiro de Abreu, Castro Alves e adjacências, bairro Cerâmica. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4858/15. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na altura do n. 872 da alameda Cassaquera, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4859/15. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na esquina da rua Tibagi e na altura do número 

1.053 da alameda João Galego, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 4868/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Prosperidade. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4872/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4873/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

ostensivas em todo o bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4883/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas em todas extensão da rua Turmalinas, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4884/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua dos Cristais, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4885/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 
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da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Rádio, 

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

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

4886/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

rua da Fortuna, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4887/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio 

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

extensão da rua Bandeirante, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4890/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com o apoio de motocicletas na rua Tapajós, n. 1085, bairro Barcelona. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4900/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Brás Cubas, bairro Jardim 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4901/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

Da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da Faculdade 

Anhanguera, localizada na rua Conceição, nº 341, bairro Santo Antônio. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4902/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Líbero Badaró, bairro Jardim 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4903/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Tomé de Souza, 

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

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

4904/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

Martim Afonso de Souza, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 4905/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas 
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ostensivas nas imediações da avenida Papa João XXIII, bairro Jardim São Caetano. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4924/15. Eclerson Pio 

Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos, visando a instalação de Agência dos Correios na região do bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4926/15. 

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

de Congratulações  para com a TV Net São Caetano, canal 09, programa “Estamos 

Chegando”, na pessoa do apresentador Gustavo Baena, que teve sua estréia no dia 

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

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

4708/15. Gersio Sartori. Moção de apoio aos servidores públicos do Instituto 

Nacional de Previdência Social, apelando ao Excelentíssimo Ministro da 

Previdência Social, Sr. Carlos Eduardo Gabas, para que defina as negociações e 

atenda às suas reivindicações, colaborando assim para o final da greve da categoria 

que já causou muitos dissabores a todos os envolvidos, especialmente à população 

que depende da concessão de seus direitos previdenciários para suprir sua 

sobrevivência e a da sua família. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 4823/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Brasiluz Eletrificação e Eletrônica, visando informações sobre a falta de 

energia elétrica, que está prejudicando a iluminação pública na avenida Guido 

Aliberti, altura do Parkshopping São Caetano, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4821/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

pelo falecimento do Reverendo Padre Wladyslaw Simonsiewicz. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4895/15. Aparecido Inácio da Silva. 

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

pelo falecimento da Sra. Silvia Fernandes Carelli. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4921/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento 

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

falecimento da Sra. Adnea das Neves Gomes e da Pastora Lídia Macedo. 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 
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memória do Reverendo Padre Wladyslaw Simonsiewicz, Sra. Silvia Fernandes 

Carelli, Sra. Adnea das Neves Gomes e da Pastora Lídia Macedo. 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. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Eclerson Pio Mielo, Eder 

Xavier, Edison Roberto Parra. O Presidente solicita e o Vereador Roberto Luiz 

Vidoski assume a Presidência da mesa. Dando continuidade à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores, fazem uso da palavra os Nobres Edis: Fabio 

Constantino Palacio e Jorge Martins Salgado. Ninguém mais desejando utilizar a 

palavra é esgotada a fase da explicação pessoal. O Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos reassume a Presidência da mesa. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - 

Processo nº 4237/15. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Disciplina os procedimentos relativos aos depósitos judiciais e 

administrativos, tributários ou não tributários, bem como seus respectivos 

acessórios, de que trata a Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015, que 

alterou a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, revogou as Leis 

nºs 10.819, de 16 de dezembro de 2003 e 11.429, de 26 de dezembro de 2006 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 5546/14. José 

Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

redação da ementa, dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 4.122, de 31 de março de 2003 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”. III - Processo nº 5915/14. Magali Aparecida Selva 

Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo ao ‘Dia 

Municipal sem Carro’, no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

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

“Aprovado em 1º turno”. IV - Processo nº 6122/14. Fabio Soares De Oliveira. 1ª 

Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade da 

instalação de dispenser de álcool gel, próximo aos terminais de autoatendimento 

bancário, 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, deixando a critério do Plenário. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para 
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encaminhar a votação, fazem uso da palavra os Nobres Edis: Fábio Soares de 

Oliveira (autor), Eder Xavier, Jorge Martins Salgado, José Roberto Espíndola 

Xavier e Fabio Constantino Palacio. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

turno”. V - Processo nº 0531/15. Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal de Combate ao Trabalho 

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 1º turno”. VI - Processo nº 0654/15. Roberto Luiz 

Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a ementa e 

dispositivos da Lei nº 3.175, de 24 de setembro de 1998, que institui a ‘Campanha 

de Prevenção à AIDS nas escolas municipais de 1º e 2º graus, no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. VII - Processo nº 4342/15. 

Fabio Constantino Palacio e Paulo Higino Bottura Ramos. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Resolução que “Dispõe sobre a realização de Sessão Solene 

comemorativa ao ‘Dia do Advogado’ 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”. “Publique-se”. 

VIII - Processo nº 4744/15. Sidnei Bezerra Da Silva. Discussão e Votação Únicas 

do Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador Sidnei Bezerra da Silva, 

para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 16 (dezesseis) dias, no período de 

14 a 29 de setembro de 2015 e dá outras providências.”. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente solicita para que seja feita a 

convocação do respectivo suplente. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

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