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ATA DA 28ª 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 DOIS DIAS DO MÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

QUINZE.  

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e dois 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 27ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que 

tendo sido aprovado na 27ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução que 

concede a licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Paulo Roberto de Jesus 

e convocado, nos termos do §4º, do Art. 74, do Regimento Interno, estando 

presente, nesta sessão, o estando presente, nesta sessão, Sr. Marcelo Pirchio, 2º 

Suplente da Coligação “Por uma São Caetano Melhor” 

(PMDB/PTN/PPL/PCdoB), o Presidente solicita e os Vereadores Eder Xavier e 

Jorge Martins Salgado acompanham-no até o Plenário. Tendo já apresentado à 

Mesa o diploma, bem como a Declaração de Bens, o Presidente convida o Sr. 

Marcelo Pirchio para dirigir-se à Tribuna, a fim de prestar o compromisso e 

assinar o livro de posse. Após proceder à leitura do compromisso, o Sr. 

Presidente convida o empossado Edil Sr. Marcelo Pirchio para assinar o Livro 

de Presença, desejando-lhe um feliz exercício da vereança, durante o período de 

afastamento do vereador titular, Sr. Paulo Roberto de Jesus. Faz uso da palavra 

o Vereador Sr. Marcelo Pirchio. O Sr. Presidente registra a presença do ex-

Prefeito de São Bernardo do Campo, Sr. Tito Costa, convidando-o para tomar 

assento à Mesa Diretora. 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 as peças constituídas 

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 

agosto de 2015. “À Comissão de Finanças e Orçamento.”. Processo nº 
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1050/96. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 10.903, DE 08/09/15. “Ciente”. Processo nº 0743/15. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 10.902, DE 03/09/15. “Ciente”. Processo nº 5118/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

10.904, de 16/09/15. Processo nº 5111/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com o Governo do Estado 

de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, e dá outras 

providências.”. “Ciente”. Processo nº. 5125/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo às empresas que praticam o comércio 

varejista de Gás Liquefeito de Petróleo  (GLP) para que forneçam ao 

consumidor, no ato da venda do GLP, recibo contendo informações detalhadas, 

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

Orçamento. Processo nº. 5127/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à instalação de dispositivo eletrônico de contagem de 

pessoas presentes em casas noturnas, e dá outras providências.”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5128/15. 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 

Conscientização dos Direitos dos Animais’, e dá outras providências.”. Às 

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

5138/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

ao rastreamento de doenças genéticas na rede municipal de saúde do município 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processos nºs. 5028/15 a 5035/15. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a disponibilização de um Agente de Trânsito e 

uma viatura da GCM, principalmente nos horários de entrada e saída, a fim de 

proporcionar segurança aos alunos da E.E. Prof. Alfredo Burkart, localizada na 

rua Boa Vista, nº 200, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas principalmente no período noturno, em toda a extensão da rua 

Bahia, rua Vanda, rua Padre Anchieta, rua São Bernardo, rua Adelaide, rua João 

Ramalho, rua Aparecida e rua Santo André, bairro Boa Vista; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da praça Rotary Club, 

bairro Boa Vista; a instalação de lombada na rua João Molinari, entre os números 

42 e 49, bairro Boa Vista; criar espaços públicos de lazer, como abrir as portas 

das escolas do bairro para o lazer das crianças e jovens do bairro Prosperidade; 

criar parcerias com agremiações do bairro para abrirem suas portas para o lazer 
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das crianças e jovens do bairro Prosperidade; a instalação de coletores de lixo 

eletrônico em pontos estratégicos da cidade; e elaborar planejamento e 

orientação aos profissionais da área de educação, visando a conscientização e o 

combate ao bullying escolar. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

5041/15 a 5046/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

reparos do calçamento da rua Serafim Constantino, ao lado da pista de skate, 

Centro; a revitalização do espaço público situado na esquina das ruas Manoel 

Coelho e Baraldi; a instalação de sinalização para travessia de pedestres no 

cruzamento da rua Manoel Coelho com a rua Alagoas; a reforma do teto e das 

pilastras do Terminal Rodoviário Nicolau Delic; a realização de palestras sobre 

uso sustentável e racional da água para alunos da rede municipal de ensino de 

São Caetano do Sul; e a contratação de jovens em medidas socioeducativas por 

empresa vencedora de licitação pública no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5051/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento 

asfáltico nas ruas Ângelo Aparecido Radim e Luiz Claudio Capovilla Filho, 

ambas no bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5052/15 

e 5053/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização do ponto 

de ônibus localizado na avenida Presidente Kennedy, altura do nº 1330, bairro 

Santa Paula; e criar um espaço exclusivo para ‘picnic’ no Espaço Verde Chico 

Mendes. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5055/15 a 5078/15. 

Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a retirada de entulhos que estão jogados 

em frente ao número 758 da rua Oriente, bairro Barcelona; a poda da árvore 

localizada em frente ao número 31 da rua nossa senhora da Aparecida, bairro 

Barcelona; a poda da árvore localizada em frente ao número 509 da rua Tapajós, 

bairro Barcelona; a poda de árvore localizada na esquina da rua dos Diamantes 

com a rua Garça, bairro Prosperidade; a poda de árvore localizada em frente ao 

número 2511 da alameda São Caetano, bairro Santa Paula; a poda de árvore 

localizada em frente ao número 209 da rua Arlindo Marchetti, bairro Santa 

Maria; a poda de árvore localizada na esquina da rua Antônio Garbeloto em 

frente ao nº 1146 da rua Flórida, bairro Barcelona; a retirada de entulhos e 

veículos abandonados em frente ao número 286 da rua Guaporé, bairro Santa 

Maria; que se providencie cabides ou ganchos nos locais onde são realizados 

exames e consultas médicas, para que possam ser penduradas as roupas dos 

pacientes; a retirada do veículo abandonado em frente ao número 421 da alameda 
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João Galego, bairro Santa Maria; o recapeamento da manta asfáltica localizada 

na esquina da avenida dos Estados com a avenida Prosperidade, bairro 

Prosperidade; a retirada de entulho em frente ao número 384 da alameda João 

Galego, bairro Santa Maria; aumentar o efetivo para repreensão da venda e do 

uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas nas portas das escolas no município 

de São Caetano do Sul; a retirada de entulhos que estão localizados em frente ao 

número 21 da rua Purús, bairro Oswaldo Cruz; a retirada de entulho ao lado do 

número 146 da rua Noel Rosa, bairro Boa Vista; a poda de árvores localizadas 

em frente aos números 716 e 758 na rua Ivaí, bairro Santa Maria; a poda de 

árvores localizadas em frente ao número 620 na rua Ivaí, bairro Santa Maria; a 

poda de 3 árvores localizadas em frente aos números 291, 297 e 315 da rua 

Campos Salles, bairro Barcelona; a retirada de entulho que encontra-se na rua 

Antônio Garbeloto com a rua Nazaret, bairro Barcelona; a retirada de entulhos 

localizados em frente ao número 164 da rua Garça, bairro Prosperidade; a 

revitalização da praça localizada entre a rua Ivaí e a rua Xingu, bairro Santa 

Maria; a pintura da faixa de pedestres localizadas em frente a Empresa Scorpios, 

no número 225 da rua dos Mármores, bairro Prosperidade; os reparos necessários 

na calçada em frente ao número 200 da rua dos Mármores, bairro Prosperidade; 

e a poda de árvore localizada em frente ao número 337 da rua Antônio Garbeloto, 

bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5080/15 a 

5084/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a pintura de toda externa 

e interna das dependências e estrutura física da Coordenadoria Municipal da 

Juventude - COMJUV, localizada na rua Serafim Constantino, Centro; a 

revitalização no estúdio de música existente dentro da Coordenadoria Municipal 

da Juventude - COMJUV, situado na rua Serafim Constantino, Centro; a 

intervenção na quadra de esporte dentro da Estação Jovem na Coordenadoria 

Municipal de Esportes, situada na rua Serafim Constantino, Centro; a limpeza e 

desentupimento de todos os ralos existentes na área interna da Coordenadoria 

Municipal da Juventude - COMJUV, situada na rua Serafim Constantino, 

Centro; e a instalação de novos pontos de iluminação nas dependências da 

Coordenadoria Municipal da Juventude - COMJUV, situado na rua Serafim 

Constantino, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5085/15 a 

5090/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: criar normas 

e/ou regulamentar o estacionamento de bicicletas defronte a estação ferroviária 

de São Caetano do Sul; convocar o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente para as Audiências Públicas de Gestão 
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Orçamentária; fechar aos finais de semana (sábados e domingos), a rua Santa 

Catarina para o trânsito de veículos, a fim de fomentar a segurança dos 

transeuntes e o comércio da localidade; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a concessão de aumento do adicional de 

periculosidade à Guarda Civil Municipal, como forma de melhorar a 

remuneração desta categoria de servidores públicos; o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade das empresas de construção 

civil fornecerem alojamentos aos trabalhadores migrantes; e realizar trabalhos 

voltados à limpeza e remoção de detritos em lotes baldios. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 5092/15 a 5103/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação de um espaço voltado a prática do slackline nas 

dependências do Espaço Verde Chico Mendes, avenida Fernando Simonsen, 

566, bairro São José; a revitalização de toda a estrutura do espaço utilizado pelo 

grupo de escoteiro alvorada 08/sp nas dependências do parque municipal ‘José 

Alves Dos Reis’, Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, nº 320, 

bairro Jardim São Caetano; a construção de uma nova sede para o Grupo de 

Escoteiro Alvorada 08/SP nas dependências do parque municipal ‘José Alves 

Dos Reis’, Bosque do Povo, localizado na estrada das Lágrimas, nº 320, bairro 

Jardim São Caetano; a remodelação de todos os brinquedos existentes no parque 

municipal ‘José Alves Dos Reis’, Bosque do Povo, para a criação de um espaço 

único destinado as crianças que o utilizam. estrada das Lágrimas, nº 320, bairro 

Jardim São Caetano; a reforma de toda a área do mirante existente na estrutura 

que compreende a área utilizada pelos escoteiros e lanchonete, dentro do parque 

municipal ‘José Alves Dos Reis’, Bosque do Povo, localizado na estrada das 

Lágrimas, nº 320, bairro Jardim São Caetano; a revitalização dos banheiros 

existentes dentro do respectivo parque, pela estrutura antiga em funcionamento 

no parque municipal ‘José Alves Dos Reis’, Bosque do Povo, localizado na 

estrada das Lágrimas, nº 320, bairro Jardim São Caetano; a instalação de 

nomenclatura - Coordenadoria Municipal da Juventude - no frontal do Módulo 

II da Estação Nicolau Delic, situado na rua Serafim Constantino, Centro; a 

instalação de novos pontos de iluminação na área asfaltada dentro do Bosque do 

Povo, localizado na estrada das Lágrimas, nº 320, bairro Jardim São Caetano; 

promover o funcionamento da base da Guarda Civil Municipal no parque 

municipal ‘José Alves Dos Reis’, Bosque do Povo, localizado na estrada das 

Lágrimas, nº 320, bairro Jardim São Caetano; a troca e recolocação de todos os 

vidros que se encontram quebrados e faltantes nas entradas do Módulo III - 

Gabriel Zambrana da Estação Terminal Rodoviário Nicolau Delic, rua Serafim 
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Constantino, Centro; a demarcação de vagas para ‘embarque e desembarque’, 

com a sinalização vertical e horizontal, na associação irmãs da providência Casa 

Padre Scrosoppi, localizado na rua Eldorado, nº 526, bairro Prosperidade; e a 

revitalização de toda a área da pista de Skate da Estação Jovem, situada na rua 

Serafim Constantino, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

5105/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da antiga fábrica química matarazzo, na rua Mariano Pamplona, 

bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5107/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades do local destinado 

para a passagem da rede de transmissão de energia elétrica, na rua Pernambuco, 

Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

 

Processo nº. 5110/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas proximidades do local destinado para a passagem da rede de transmissão de 

energia elétrica, na rua Paraíba, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 5112/15 a 5116/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o 

‘programa pedagógico hospitalar destinado às crianças e aos adolescentes 

hospitalizados’ no âmbito de município de São Caetano do Sul; sinalizar a 

avenida Presidente Kennedy com placas “proibido estacionar” em especial para 

caminhões; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

possibilidade de a administração pública municipal divulgar em seu site 

institucional a localização de todos os radares de fiscalização de velocidade, com 

seus respectivos limites de velocidade; providenciar iluminação ou reparar a já 

existente na avenida Guido Aliberti com a rua Capivari, ambas no bairro Mauá; 

e o recapeamento asfáltico na estrada das Lágrimas, em frente a faculdade de 

engenharia Mauá, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

5120/15 a 5122/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção 

e revitalização do Espaço Verde Chico Mendes, situado na avenida Fernando 

Simonsen, nº 566, bairro Cerâmica; a realização de reparos e manutenção da 

calçada, notadamente na altura do nº 169 da rua Rio Grande do Sul, Centro; e a 

manutenção do recapeamento asfáltico na rua Engenheiro Cajado de Lemos, 

com a rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica. “Ao Sr. 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

hae  7 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 5124/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando identificar pontos de 

descarte irregular de lixo e entulho em locais públicos do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5129/15 e 

5130/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: retirar e fazer o replantio 

da árvore localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 1253, bairro 

Olímpico; e retirar os lixos localizados na calçada da rua Epitácio Pessoa, nº 42, 

bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5131/15 a 

5133/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Luís Fiorotti, bairro 

Olímpico; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico; e determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Gustavo Barroso, 

bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5137/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação 

de semáforo para veículos e pedestres, no cruzamento da rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, com a rua Porto Calvo, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 5139/15 a 5146/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a limpeza do espaço verde que compreende a rua Francisco 

Falsarano com a rua Nelson e rua Iguassu, bairro Mauá; a limpeza do terreno na 

rua Maximiliano Lorenzini, entre os números 182 e 214, bairro Fundação; 

realizar poda total das árvores localizadas na rua Heloisa Pamplona, entre a 

avenida dr. Rodrigues Alves e a rua Conde Francisco Matarazzo, bairro 

Fundação; realizar a poda total da árvore na rua Flórida, nº 1135, bairro 

Barcelona; a instalação de semáforos entre as ruas Arlindo Marchetti com a rua 

Araguaia, bairro Santa Maria; a manutenção do gradeado do espaço verde na rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, defronte aos números 146, 156 e 

166, bairro Santa Maria; a instalação de abrigo de ponto de ônibus na rua 

Eldorado, esquina com a rua dos Mármores, bairro Prosperidade; e a retirada de 

lixo acumulado e fiscalização na avenida Conde Francisco Matarazzo, altura do 

nº 408, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5148/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a regularização de calçadas na rua Mariano Pamplona, nº 112, bairro Fundação. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5149/15 a 5151/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e constantes na estrada das Lágrimas, altura do nº 1785, bairro Mauá; 

tapar o buraco localizado na rua Oswaldo Cruz, nº 1774, bairro Santa Paula; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes na rua 

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

5152/15 a 5156/15. Fabio Constantino Palacio. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a construção 

de redutor de velocidade (lombada) nas seguintes confluências: rua Silvia com 

rua Oswaldo Cruz, e rua Silvia com rua amazonas, ambas no bairro Oswaldo 

Cruz; a construção de redutor de velocidade (lombada) na rua Juruá, próximo ao 

nº 300, sentido bairro, após a confluência com a avenida Tietê, além de estudos 

para implementação de uma rotatória no local; realizar a sinalização de solo com 

a pintura de faixa de estacionamento para deficientes na rua Rafael Corrêa 

Sampaio, nº 237, bairro Santo Antônio; a manutenção do parque Santa Maria 

(guaiamu) e dos brinquedos nele existentes; e a pintura da faixa de 

estacionamento já existente no nº 42 da rua Marlene, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 5157/15. Gersio Sartori. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização da revitalização da praça 

Alessandro de Carvalho Fiuza. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

5159/15 a 5164/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização do 

recapeamento asfáltico da travessa Panati, bairro Olímpico; a realização de 

manutenção na junção entre o asfalto e a valeta na rua Ângelo Lodi, bairro 

Olímpico; a instalação de um ponto para identificar a parada de ônibus na 

avenida Presidente Kennedy, altura do nº 2880, bairro Santa Maria; a 

revitalização da travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, bairro Olímpico; a 

sinalização mais efetiva de preferência de mão de direção na rotatória existente 

entre as ruas Engenheiro Armando de Arruda Pereira, avenida Fernando 

Simonsen e avenida Nelson Braido; e a instalação de placas de proibido 

estacionar em uma das mãos de direção da rua Ministro Laudo Ferreira de 

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

5048/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de 

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

na confluência da rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5049/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas e preventivas no triângulo que compreende as 
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ruas Níquel, rua do Coral e rua Garça, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5050/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Ulisses Tornincasa, 

Humberto de Campos e Luiz Cláudio Capovilla Filho, bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5079/15. Fábio Soares 

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

Congratulações ao Sr. Rodrigo Matsubayashi, pela nomeação ao cargo de 

Coordenador na Coordenadoria Municipal da Juventude - COMJUV - de São 

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

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

5091/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos servidores municipais da Guarda Civil 

Municipal de São Caetano do Sul, pelos 62 anos de existência desta valorosa 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5106/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

antiga indústria química Matarazzo, na rua Mariano Pamplona, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5108/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades do 

local destinado para a passagem da rede de transmissão de energia elétrica, na 

rua Pernambuco, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 5109/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades 

do local destinado para a passagem da rede de transmissão de energia elétrica, 

na rua Paraíba, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

5123/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de 

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

em toda a extensão da rua Oswaldo Cruz e adjacências que compreendem os 

bairros Santa Paula e Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado.”. Processo nº. 5134/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Luís Fiorotti, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5135/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas  nas imediações da rua Pelegrino Bernardo, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5136/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 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. 5147/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao atleta olímpico 

Arthur Zanetti, pela conquista da medalha de ouro nas argolas nos Jogos Pan-

Americanos de Toronto 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5158/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

ruas: Pelegrino Bernardo, e Luís Fiorotti, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5167/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas e preventivas em toda a extensão da rua 

Walter Thomé e adjacências, onde fica localizado o Complexo Lauro Gomes De 

Almeida, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 5168/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

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

preventivas em toda a extensão das ruas Luiz Fiorotti e Pelegrino Bernardo, 

ambas no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5169/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

municipal de cultura, na figura da pessoa do Sr. Jander Cavalcanti de Lira, pela 

brilhante organização da terceira edição da tradicional “festa da cultura 

nordestina”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 
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esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5172/15. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAE - SCS, 

visando estudos de qualidade de água que são distribuídas nas bicas públicas de 

São Caetano do Sul, que estão localizadas na rua Ceará nº 393, rua Sebastião 

Diogo, nº 0, rua Clóvis Bevilácqua nº 105, rua da Paz nº 0, rua Pelegrino 

Bernardo nº 961, estrada das Lágrimas nº 260, rua Libero Badaró nº 320, rua 

Capivari nº 500, rua Juruá nº 50, rua Ivaí nº 181 e alameda Conde de Porto Alegre 

nº 685, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5174/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações  aos atletas de São 

Caetano do Sul que integraram a Delegação Brasileira nos Jogos Parapan-

Americanos de Toronto. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 5175/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de 

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

em especial na entrada e saída de alunos, nas imediações da Creche Zilda Natel, 

situada na rua Flórida, nº 795, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 5176/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da EMEI Octávio Tegão e EMEF 

Prof.ª Alcina Dantas Feijão, ambas situadas no bairro Mauá, em especial nos 

períodos de entrada e saída de alunos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5183/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para Dr. Antônio Tito 

Costa, por força da brilhante carreira jurídica, política e pelas lições de cidadania 

e civilidade que continua a nos presentear como essa carta aberta endereçada ao 

ex-Presidente da República. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5184/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a Sociedade Beneficente 

Esportiva Recreativa Oswaldo Cruz - SBEROC, em razão de seu 54º aniversário 

de Fundação, a ser comemorado no próximo dia 22 de setembro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5185/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante Da Polícia Militar, 
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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. 5190/15. Eclerson Pio 

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

Congratulações a Insane Marketing e Comunicação, em razão do conquistado 

Prêmio Abc da Comunicação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5191/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, 

principalmente no período noturno, na rua Pelegrino Bernardo, rua Luiz Fiorotti 

e rua Dr. Manoel de Abreu, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5117/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Ministério da Saúde, solicitando informações 

sobre quais providências estão em andamento em relação a aquisição de 

ambulâncias a fim de atender a demanda dos munícipes de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5119/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Lorival Germano dos Anjos. 

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. Lorival Germano dos Anjos. 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, Fabio 

Constantino Palacio, Jorge Martins Salgado, José Roberto Espíndola Xavier, 

Maurício da Conceição Fernandes e Roberto Luiz Vidoski. O Presidente solicita 

e o Vereador Roberto Luiz Vidoski assume a Presidência da Mesa. Dando 

continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores, faz uso da 

palavra o Nobre Edil: Paulo Higino Bottura Ramos. O Presidente, Sr. Paulo 

Higino Bottura Ramos, reassume a Mesa. Dando continuidade à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores, faz uso da palavra o Nobre Edil: Fábio 

Soares de Oliveira. Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase 

da explicação pessoal. Antes de dar início a fase da Ordem do Dia, o Presidente, 

Sr. Paulo Higino Bottura Ramos, convida e o ex-Prefeito de São Bernardo do 

Campo, Sr. Tito Costa, faz uso da palavra na Tribuna. Em seguida, passa-se à 
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fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 1188/15. Carlos Humberto Seraphim. 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 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 2º turno”. “Publique-

se”. II - Processo nº 1999/14. Eclerson Pio Mielo. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à inclusão da atividade de ‘Agentes 

Semeadores de Experiências de Vida’ – Contadores de Histórias, a ser realizada 

pelos Agentes Sêniores, nas escolas de educação infantil da Rede Municipal de 

Ensino 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, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

1º turno”. “Publique-se”. III - PROCESSO Nº 5505/14. Magali Aparecida 

Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui na Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, o projeto ‘Cuidando do Coração’ 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 0868/15. Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

estímulo à divulgação sobre os riscos do uso indiscriminado de anfetamínico, no 

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

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

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

turno”. V - Processo nº 0968/15. Aparecido Inácio da Silva. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer nº 142, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e 

Redação, deixando a critério do Plenário a MOÇÃO DE REPÚDIO pela 

restrição de direitos trabalhistas imposta pelas Medidas Provisórias nºs 664, 665 

e 669 que restringem o acesso a pensões e seguro-desemprego. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado” “Publique-se”. “Oficie-se às entidades sindicais.”. 

VI - Processo nº 0996/15. Mauricio Fernandes da Conceição. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos 
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do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Caminhada em Prol da Mulher’ 

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

Parecer nº 100, de 2015/2016, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. Esgotados os 

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

senhores vereadores para a 12ª Sessão Extraordinária que acontecerá na próxima 

quinta-feira, dia vinte e quatro de setembro, a partir das onze horas, e declara, às 

dezoito horas e cinquenta e oito 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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