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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

QUINZE.  

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e três minutos, com a presença dos Vereadores 

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

Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 26ª Sessão 

Ordinária é  “Aprovada”. O Sr. Presidente cumprimenta e dá boas-vindas ao 

Vereador Severo Neto de Oliveira, que reassumiu automaticamente o mandato e 

comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido aprovado na 26ª Sessão Ordinária, 

o Projeto de Resolução que concede a licença requerida à Mesa pelo nobre 

Vereador Sidnei Bezerra da Silva e convocado, nos termos do §4º, do Art. 74, 

do Regimento Interno, estando presente, nesta sessão, Sr. Maurício Fernandes 

da Conceição, 1º Suplente da Coligação “Compromisso com a Cidade” (PSC/ 

PSB/ PRB), o Presidente solicita e os Vereadores Carlos Humberto Seraphim e 

Jorge Martins Salgado, acompanham-no até o Plenário. O Sr. Presidente informa 

que tendo o Sr. Maurício Fernandes da Conceição cumprido as formalidades 

regimentais, em razão de já ter assumido o mandato nesta legislatura, fica este 

dispensado de cumpri-las novamente. O Sr. Presidente convida o empossado 

Edil, Sr. Maurício Fernandes da Conceição, para assinar o livro de presença, 

desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período de afastamento do 

vereador titular, Sr. Sidnei Bezerra da Silva. A seguir, passa a palavra à 1ª 

Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1071/05. Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Sr. Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi, 

Reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, encaminhando cópia 

do termo de convênio entre aquela autarquia e a ideal – instituto de 

desenvolvimento, educação, análise e legislação. “Ciente.”. Processo nº. 

4936/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

ao comércio sulsancaetanense a não comercializar ou entregar qualquer produto 

em embalagem de isopor e dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça 
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e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 4945/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município, o ‘Dia Municipal da Defensoria Pública’ e dá outras 

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

Processo nº. 4946/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

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

do Sul, o ‘Dia da Conscientização sobre a Síndrome de Prader Willi’ e dá outras 

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

Processo nº. 4954/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui, 

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

a ‘Semana de Conscientização sobre Ética e Cidadania’, e dá outras 

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

Processo nº. 4955/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à criação da ‘Creche 24 Horas’ em São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 4986/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 

‘Semana Municipal de Prevenção e Conscientização à Hanseníase’ e dá outras 

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

Processo nº. 4987/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Altera a 

redação do caput e dos § 1º, 2º e 3º do art. 1º, bem como, o § 2º do art. 2º da Lei 

nº 4.238, de 06 de outubro de 2005, que cria o ‘Registro Geral de Animais’, no 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 4988/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o tempo máximo 

de espera para atendimento nas lojas de operadoras de telefonia fixa e celular, 

no âmbito da cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Às 

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

5047/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estabelece acesso 

aos contribuintes de sua situação fiscal referente a tributos municipais e multas 

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

Orçamento. Processo nº. 4857/15. Gersio Sartori. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando implantar melhoria na sinalização de solo na avenida 

Guido Aliberti, para quem vai realizar conversão para seguir na avenida Goiás, 

podendo inclusive, criar uma segunda faixa para os veículos que necessitam 

fazer esta manobra. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4860/15 a 

4864/15. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da árvore 
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localizada no cruzamento da rua Oswaldo Cruz com a rua Engenheiro Rebouças, 

bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

proximidades da esquina com a rua Tibagi e na altura do número 1.053 da 

alameda João Galego, bairro Santa Maria; a poda da árvore localizada no 

cruzamento da rua Arlindo Marchetti com a alameda Conde de Porto Alegre, 

bairro Santa Maria; a construção de uma lombada na altura do nº 456 da rua 

Tocantins, bairro Nova Gerty; e a instalação de um semáforo no cruzamento 

formado pelas vias: rua Paraguassu, alameda Cassaquera e a rua Lomas 

Valentinas, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

4866/15 e 4867/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação de 

uma drogaria dentro do Espaço Verde Chico Mendes, que fique aberta aos finais 

de semanas e feriados, bairro Cerâmica; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em todas as ruas do bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4869/15 a 4871/15. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

todo o bairro Mauá; a colocação de uma lombofaixa na rua Engenheiro 

Rebouças, na altura do número 297, bairro Cerâmica; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4874/15 a 4882/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento em toda a extensão da viela 

localizada na alameda São Caetano, nº 2558, bairro Santa Maria; a instalação de 

redutor de velocidade na rua Marlene, nº 875, bairro Nova Gerty; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Turmalinas, 

bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda extensão da rua dos Cristais, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua Rádio, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

extensão da rua dos Diamantes, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda extensão da rua da Fortuna, bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todas 

extensão da rua Bandeirante, bairro Barcelona; e a instalação de lombada no 

trecho citado em virtude dos problemas relatados pelos moradores da rua 

Saldanha da Gama, nº 75, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 4888/15 e 4889/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 
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Município: a instalação de lombada na rua Silvia, nº 1785, bairro Santa Maria; e 

a colocação de equipamentos de ginástica na Praça Virgílio Leandrini, localizada 

na rua Visconde de Inhaúma, próxima aos números 1184 e 1196, bairro Boa 

Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4891/15 a 4894/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a poda total das árvores localizadas 

na rua Nazareth, dos números 750 até 1356, bairro Santa Paula; a realização de 

laboriosos estudos para a ampliação da ciclovia na avenida Presidente Kennedy, 

bairro Santa Paula; a instalação de “boca de lobo” na rua José do Patrocínio, em 

frente ao número 299, Centro; e realizar a poda total das árvores localizadas na 

rua José do Patrocínio, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

4896/15 a 4899/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção da pavimentação e sinalização na rua Nazareth; analisar, podar e, se 

necessário, remover as árvores situadas na Escola Municipal Infantil Ângela 

Massei; dispor sobre a prioridade na lotação dos servidores públicos nos 

equipamentos próximos às suas residências, desde que tenham ultrapassado 80% 

do seu período de contribuição; e o reaproveitamento de pneus, com o objetivo 

de usá-los como floreiras nos logradouros, praças e parques de São Caetano do 

Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4906/15 a 4920/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas na rua Conceição, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Papa João XXIII, bairro 

jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Tomé de Souza, bairro jardim São Caetano; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Martim Afonso 

de Souza, bairro jardim São Caetano; a repintura das sinalizações horizontais (de 

solo) que indicam vaga reservada à pessoa com deficiência, carga e descarga, 

bem como a que delimita o espaço de proibido estacionar - esquina, de fronte a 

APAMI - Associação De Proteção à Maternidade e à Infância, situada na rua 

Marechal Deodoro, nº 400, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Líbero Badaró, bairro 

jardim São Caetano; a instalação de mais bueiros na rua Manoel Fernandes 

Lopes, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Brás Cubas, bairro jardim São Caetano; a repintura da 

sinalização de solo “pare”, bem como a faixa de travessia de pedestres, na 

confluência das ruas Giovanni Thomé e São Paulo, bairro Olímpico; a realização 
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de reparos na valeta, situada na rua Giovanni Thomé, confluência com a rua São 

Paulo, bairro Santa Paula; a realização de reparos na valeta, situada na rua 

Edmundo Monteiro, confluência com a rua São Paulo, bairro Santa Paula; a 

instalação de placa de identificação na rua José Salustiano Santana, bairro Mauá; 

a pintura de faixa de pedestres, próximo ao número 1306 da avenida Goiás, 

bairro Santo Antônio; a instalação de grelhas cuja finalidade seja de escoamento 

de águas das chuvas, na rua Capivari, próximo à rua Constantino de Moura 

Batista, bairro Mauá; e instalar cobertura nas proximidades do refeitório da 

EMEI Helena Mussumeci, localizada na avenida Paranapanema, nº 670, bairro 

Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4922/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a troca do 

fardamento dos guardas civis municipais. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 4928/15 a 4935/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

mudança da localização das lixeiras instaladas na rua Oriente, rua Flórida e rua 

Nazareth, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações das EMEIS e EMIS do bairro Barcelona; 

disponibilizar um agente de trânsito e uma viatura da GCM a fim de proporcionar 

segurança aos alunos da EMEF 28 de Julho, localizada na rua Oriente, nº 501, 

bairro Barcelona; a criação de um Hospital Dia para que pacientes oncológicos 

possam contar com internações no período diurno, onde recebam alta no final do 

dia, possibilitando que recebam a devida assistência nos períodos mais críticos 

do tratamento; a instalação de lixeira elevada no terreno que abriga as torres da 

Eletropaulo, localizado na rua Nazareth, ao lado do nº 389, bairro Barcelona; a 

instalação de lombofaixa nas proximidades da emi fernando pessoa, localizada 

na rua Flórida, nº 525, bairro Barcelona; a instalação de radar com velocidade 

máxima permitida de 30km na extensão da rua Flórida, bairro Barcelona; e a 

instalação de lombofaixa para travessia de pedestres na rua Oriente nº 501, em 

frente ao portão da EMEF 28 de Julho, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4937/15 a 4939/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para providenciar um ponto de ônibus na rua Luís 

Fiorotti, altura do nº 612, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e constantes no bairro Olímpico; e a instalação de placas de 

nomenclatura no bairro Jardim São Caetano. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 4940/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando reduzir a carga horária de trabalho das 

lactaristas, de 44 horas para 33 horas semanais, mantendo-se inalterados os 
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vencimentos percebidos. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4942/15 

a 4944/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a inclusão do 

mapeamento de áreas de alto risco de enchentes e alagamentos na página oficial 

da Prefeitura na internet; a substituição progressiva das lâmpadas dos sistemas 

de iluminação dos prédios públicos do município sulsancaetanense por lâmpadas 

de diodo emissor de luz; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a campanha permanente de doação de livros e revistas em bom estado de 

conservação para bibliotecas, unidades e escolas municipais de educação infantil 

e escolas públicas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4948/15 a 

4952/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja observada a 

altura adequada entre a escada de acesso ao ônibus e a calçada, notadamente, 

para facilitar o transporte dos idosos no município; a possível elevação da altura 

do muro do terreno utilizado para passagem da rede de transmissão de energia 

elétrica, localizado na rua Pernambuco, Centro; a possível elevação da altura do 

muro do terreno utilizado para passagem da rede de transmissão de energia 

elétrica, localizado na rua Paraíba, Centro; a instalação de câmeras de 

monitoramento nas salas de aulas de todas as escolas públicas do município; e a 

instalação de câmeras de monitoramento em todas as escolas públicas do 

município, notadamente, nas áreas comuns e de acesso às dependências das 

unidades de ensino. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4953/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre Creche 24 horas, no 

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

4957/15 a 4959/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a atualização 

das placas informativas que estão próximas a fonte situada no Espaço Verde 

Chico Mendes; a instalação de lombada ou redutor de velocidade na rua eduardo 

prado, próximo ao portão de pedestre onde tem acesso à prefeitura; e a limpeza 

e a revitalização da Praça Di Thiene, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4961/15 a 4965/15. Carlos Humberto Seraphim. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a limpeza e poda da vegetação, na rua Barros, nº 57, bairro 

São José; a expansão do serviço de especialidades médicas nas Unidades Básicas 

de Saúde, com a inclusão do atendimento de pediatria, ginecologia, enfermagem 

e odontologia; a reforma da UBS Gentil Rston, a avenida Tietê, bairro Nova 

Gerty; a instalação de relógios digitais nos parques do município, especialmente 
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no parque Espaço Verde Chico Mendes, à avenida Fernando Simonsen, bairro 

São José; e a instalação de lombadas ou lombofaixa no referido endereço: rua 

dos Meninos, nº 490, rua Marlene, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4966/15 a 4968/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: tratativas para que a campanha “Travessia Segura” seja 

realizada nas portas das escolas do município; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas bem como realize estudos e tratativas para 

determinar a presença da Base Móvel de Segurança, nas imediações da rua 

Oriente, bairro Barcelona; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas bem como realize estudos e tratativas para determinar a presença da 

base móvel de segurança, nas imediações da rua Nazareth, bairro Barcelona. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4975/15 e 4976/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de uma escola de ensino fundamental, 

período integral, no bairro Santa Maria; e a instalação de escola de ensino médio, 

no bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4977/15 a 

4985/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reparos e manutenção da 

“muretinha” e calçadas na Praça Jardim Primeiro de Maio, av. Goiás com rua 

Rio Grande do Sul, bairro Santo Antônio; a poda total das árvores localizadas na 

rua Amazonas, do nº 1858 até o nº 2470, Centro; a reforma da capela de Santa 

Maria, na rua Diogo Fernandes, com a rua Guaiamu, bairro Santa Maria; a 

revitalização da praça Santa Maria, situada na rua Diogo Fernandes, bairro Santa 

Maria; o gradeado da praça Santa Maria, na rua Diogo Fernandes, com a rua 

Guaiamu, bairro Santa Maria; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a “Semana de Conscientização sobre Ética e Cidadania”, 

anualmente na segunda semana de outubro, em São Caetano do Sul; a limpeza 

do terreno localizado na rua Diogo Fernandes, defronte ao nº 43, bairro Santa 

Maria; o remanejamento do ponto de táxi na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

altura do nº 828, bairro São José; e a implantação de semáforo para pedestres 

com botoeira na rua Amazonas, com a rua Silvia, Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4989/15 e 4990/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instalar, em lugar de grande visibilidade, relógio digital hora 

e temperatura no Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; e o 

recapeamento asfáltico na rua Amazonas, altura do número 2140 ( em frente ao 

clube SBEROC), bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 
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Processos nºs. 4991/15 a 4997/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar um 

número maior de placas de sinalização indicativa de limite de velocidade na mão 

de direção descendente da rua Pan; que seja instalado o início da sinalização de 

“proibido estacionar” defronte ao número 83 da rua Pan e seja estendido até o 

cruzamento desta com a rua Boa Vista; instalar uma lombada nas proximidades 

do nº 206 da rua Pan, bairro Nova Gerty; a sinalização de solo de “pare” nas 

proximidades dos cruzamentos da rua Maria Teresa, bairro Nova Gerty; a 

manutenção para ‘tapar’ o buraco existente na rua Bezerra de Menezes, no trecho 

próximo ao número 110, bairro Nova Gerty; o recapeamento da rua Julieta 

Soares, principalmente no trecho entre a avenida Lemos Monteiro e a rua Rio de 

Janeiro; e a instalação da sinalização de “proibido a conversão” na avenida 

Presidente Kennedy, altura do nº 3224. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 4999/15 e 5000/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar um semáforo no 

cruzamento entre a rua Taipas e a rua Maceió; e a manutenção com o intuito de 

‘tapar’ o buraco no cruzamento entre a avenida Lemos Monteiro e a rua Julieta 

Soares. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5001/15 a 5005/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 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; a realização da coleta de entulhos 

que se aglomeram ao redor de árvores e postes do município; providências 

quanto a placas de sinalização da rua Líbero Badaró x rua Matilde, bairro jardim 

São Caetano; a criação de espaço físico nas bibliotecas públicas do município, 

específico para exposição permanente dos livros publicados por escritores e 

escritoras da cidade de São Caetano do Sul; e realizar encontros e palestras sobre 

como lidar com a indisciplina na sala de aula, com os professores das escolas 

municipais de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

5007/15. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o 

bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5018/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de redutor de velocidade no trecho da rua Porto Calvo, esquina com a 

rua Silvia. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5019/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação 

de farol de pedestres na rua Baraldi, altura do número 949, na faixa de pedestres, 
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Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5020/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização da 

praça Rotary Club, rua João Molinari com rua Bahia, altura do nº 55, bairro Boa 

Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5022/15 a 5024/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico da rua 

Constantino de Moura Batista, notadamente próximo ao número 154, bairro 

Mauá; a reforma do passeio público da rua São Paulo, especialmente no trecho 

compreendido entre a avenida Presidente Kennedy e a rua Amazonas, bairro 

Santa Paula; e realizar reparos na praça Nipo Brasileira, localizada na rua 

Primeiro de Maio, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

5027/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando implantar a ouvidoria da educação, estabelecendo linha direta com 

o Conselho Tutelar e Guarda Civil Municipal, a fim de garantir a integridade 

física e intelectual dos profissionais de educação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 5036/15 a 5039/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: criar 

espaços públicos de lazer como abrir as portas das escolas do bairro para o lazer 

das crianças e jovens do bairro fundação; criar parcerias com agremiações do 

bairro, a abrirem suas portas para o lazer das crianças e jovens do bairro 

fundação; instituir programa de incentivo às empresas amigas da cidade, para 

aquelas que adotarem a revitalização e conservação de próprios e praças 

públicas; e implantar programa voltado a orientação e a prática de exercícios 

físicos a ser ministrados em parques e praças do município. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 4927/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações das EMEIS e EMIS localizadas no bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4947/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando que seja observada a altura adequada 

entre a escada de acesso ao ônibus e a calçada, notadamente, para facilitar o 

transporte público dos idosos do município. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4956/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 63º 

aniversário da Igreja Batista em Vila Gerty, celebrado dia 06 de setembro último. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4969/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando policiamento, bem como a presença da 

Base Móvel de Segurança, nas imediações da rua Nazareth, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4970/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando policiamento, bem como a presença da 

Base Móvel de Segurança, nas imediações da rua Oriente, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4971/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando estudos e tratativas para que a campanha 

travessia segura seja realizada nas portas das escolas do 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. 

4972/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando estudos e tratativas para que a 

campanha travessia segura seja realizada  na avenida Goiás, 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. 

4973/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

consórcio intermunicipal grande abc, visando estudos e tratativas para que a 

campanha travessia segura seja realizada na avenida Presidente Kennedy, 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. 4974/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando estudos e tratativas 

para que a campanha travessia segura seja realizada na estrada das lágrimas, 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. 4998/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das 

ruas Pan, Francesco Fiorotti e Frieda, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5006/15. Magali Aparecida Selva 

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

Congratulações a todos os veterinários do hospital quatro patas, em 
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comemoração ao “Dia do Veterinário”, comemorado no dia 09 de setembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5008/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas  ao redor da praça 

Francisco Pires, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5009/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio 

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

Fernando Ferrari, no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5010/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas na rua Antônio Benedetti Sobrinho, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5011/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Villa Lobos, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5012/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Gustavo Barroso, bairro Boa Vista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5013/15. Fábio Soares 

de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua Artur Rubens Del Cid, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5014/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Biguá, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5015/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Acanã, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5016/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Tayi, bairro 
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Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5017/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Arari, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5021/15. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5025/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas principalmente no período noturno, 

na rua Bahia, rua Vanda, rua Padre Anchieta, rua Adelaide, rua João Ramalho, 

rua Aparecida, rua Maria, rua Santo André e rua São Bernardo, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5026/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na praça Rotary Club, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5040/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas a pé nas galerias e nos 

Centros comerciais, situados entre as ruas Santa Catarina e Manoel Coelho, 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. 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: Aparecido Inácio da Silva e Eclerson Pio Mielo. O 

Presidente solicita e a Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto assume a 

Presidência da Mesa. Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores, fazem uso da palavra os Nobres Edis: Eder Xavier, Edison Roberto 

Parra, Fabio Soares de Oliveira. O Sr. Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos, reassume a Presidência da Mesa. Dando continuidade à chamada 

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

Jorge Martins Salgado, Paulo Roberto de Jesus e Severo Neto de Oliveira. 

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

Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 1885/14. Flávio 

Martins Rstom. Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela 
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Comissão de Justiça e Redação, em seu parecer nº 157, de 2015/2016, ao Projeto 

de Lei que “Institui o estímulo à realização da ‘Campanha Permanente de 

Divulgação aos munícipes, das consequências do uso indiscriminado de 

medicamentos e da automedicação pelas pessoas da terceira idade’ e dá outras 

providências.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se”. II - 

Processo nº 5546/14. José Roberto Espíndola Xavier. 2ª 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 2º turno”. 

“Publique-se”. III - Processo nº 5915/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª 

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 2º turno”. “Publique-se”. IV - Processo nº 6122/14. Fabio 

Soares de Oliveira. 2ª Discussão e Votação 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. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno”. 

“Publique-se”. V - Processo nº 0531/15. Jorge Martins Salgado. 2ª Discussão 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia 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 2º turno”. “Publique-

se”. VI - Processo nº 0654/15. Roberto Luiz Vidoski. 2ª 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 
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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”. VII - Processo nº 1188/15. 

Carlos Humberto Seraphim. 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 26 de março como ‘Dia de Conscientização sobre a Epilepsia e suas 

consequências’, conhecido como ‘Dia Roxo’ 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”. “Publique-se”. VIII - Processo nº 4366/15. Francisco De Macedo 

Bento. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que 

“Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Sr. Nilson Bonome, pelos 

relevantes serviços prestados ao Município.”. 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. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto 

de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quorum especial 

de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o 

Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 

Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem 

contrários deverão votar “Não”. A Primeira Secretária faz a chamada nominal 

dos Vereadores. Encerrada a votação, com dezenove votos Sim, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. IX - Processo nº 4925/15. Paulo Roberto de 

Jesus. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Concede 

licença ao Vereador Paulo Roberto de Jesus, para tratar de assuntos particulares, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período de 16 a 30 de setembro de 2.015 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 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 cinco 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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