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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSETE DIAS 

DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE.  

 

 

Às dezessete horas e quarenta e seis minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino 

Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 35ª 

Sessão Ordinária e a Ata da 12ª Sessão Solente são “Aprovadas”. A seguir, 

passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1700/15. 

Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício da Sra. Diretora de Orçamento E 

Finanças, encaminhando 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 outubro de 2015. 

“À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0743/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 10.921, de 03/11/15. “Ciente”. Processo nº. 6409/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do decreto nº 10.922 de 10/11/15. 

“Ciente”. Processo nº. 6430/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Altera a redação do inciso V, do artigo 32 e acrescenta parágrafos 1º, 2º e 3° 

ao mesmo artigo da Lei nº 4.944, de 27 de outubro de 2010, alterada pelas leis 

nºs 4.962, de 15 de dezembro de 2010, 5.057, de 16 de dezembro de 2011 e 

5.185, 08 de maio de 2014, que ‘Dispõe sobre o Zoneamento Estratégico do 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6312/15. 

Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à aplicação de multa para 

os praticantes de trote contra o SAMU-Serviço de Assistência Médica de 

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

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

6313/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 
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Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia das Doenças 

Raras’, no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.”. “Às 

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

6314/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à distribuição de 

cestas nutricionais às lactantes de baixa renda até o sexto mês de amamentação, 

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

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

6315/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal do 

Direito do Consumidor’, e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6392/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação do passe livre 

ao trabalhador desempregado no período de 90 dias, nos transportes públicos, 

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

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

6397/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município, a “Semana Municipal de Incentivo à 

Doação de Órgãos” e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6403/15. Fabio 

Constantino Palacio. Projeto de Lei que “Dispõe sobre os procedimentos para 

a aprovação de projetos arquitetônicos e para a execução de obras e serviços 

necessários para a minimização de impacto no sistema viário decorrente da 

implantação ou reforma de edificações e da instalação de atividades - Polo 

Gerador de Tráfego e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6406/15. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à inserção de orientações sobre 

prevenção, combate a incêndios, controle de pânico e noções de primeiros 

socorros, no contraturno das escolas da rede municipal de ensino de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6407/15. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município, a ‘Semana de Conscientização à Microcefalia’ e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6476/15. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre o estímulo aos hospitais da rede pública e privada do 

município de São Caetano do Sul, em fornecer aos pacientes, alimentação sem 

adição ou com baixo teor de agrotóxicos e dá outras providências.”. “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 
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6508/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui a ‘Virada 

Animal’, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6509/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Institui, no município de São Caetano do Sul, o Conselho Municipal para 

a Diminuição de Acidentes de Trânsito e Transporte - COMDATT e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6510/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a instituição da ‘Patrulha do Silêncio’ junto à Guarda Civil 

Municipal de São Caetano do Sul, na forma como especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6471/15. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de 

Decreto Legislativo que “Concede Título de Cidadão Sulsancaetanense ao 

Bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, pelos relevantes serviços prestados ao 

município. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 6466/15. Aparecido Inácio da Silva. Moção de 

Repúdio às ações terroristas e ao terrorismo em todos os sentidos, haja vista os 

últimos acontecimentos na cidade de Paris, na França. “À Comissão de Justiça 

e Redação”. Processo nº. 6467/15. Aparecido Inácio da Silva. Moção de 

Repúdio ao rompimento de duas barragens que inundaram de lama o distrito de 

Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais e o Rio Doce. 

“À Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 6134/15 a 6136/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o conserto da calçada situada na rua 

Visconde de Inhaúma, 460, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de uma lombada 

maior na rua Nelly Pellegrino, altura do nº 904, em frente ao Ponto de Táxi nº 

18, bairro Nova Gerty; e a inserção de uma rampa para cadeirantes na capela 

do Hospital São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6138/15 a 

6140/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de câmeras 

de segurança na passagem subterrânea Gabriel Zambrana, Centro; a limpeza do 

terreno no Espaço Matarazzo, bairro Fundação; e a revitalização da avenida 

Paranapanema, praça Nelson Pedro da Silva, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6142/15 a 6144/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização da praça Cardeal Arcoverde, Centro; a 

reforma da calçada da rua Henrica Grigoletto Rizzo, em torno da EMEF 

Rosalvito Cobra, bairro Olímpico; e a instalação de lombada na rua Oriente, 
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altura do nº 800, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6146/15 a 6151/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

laboriosos para criação de uma Unidade da Terceira Idade no bairro Fundação; 

a redemarcação de área de carga e descarga e instalação de sinalização visual 

na rua Perrella, 121, bairro Fundação; a manutenção da iluminação pública na 

rua Xingú, praça José Rosendo dos Santos, bairro Santa Maria; a reforma da 

calçada no entorno da rua Xingú, praça Jose Rosendo dos Santos, bairro Santa 

Maria; a revitalização da rua Xingú, praça José Rosendo dos Santos, bairro 

Santa Maria; e a poda de árvores na rua Xingú, praça José Rosendo dos Santos, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6181/15 a 6221/15. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a adoção de medidas urgentes para 

a retirada da placa de proibido estacionar, notadamente, no lado par, altura dos 

números 866 e 916, na rua Oriente, bairro Barcelona; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Alfredo Rodrigues, situada na 

avenida Papa João XXIII, 601, bairro Jardim São Caetano; a manutenção ou 

eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Alice Pina Bernardes, 

situada na rua Herculano de Freitas, 265, bairro Fundação; a manutenção ou 

eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Antonia Capovilla 

Tortorello, situada na avenida Paraíso, 831, bairro Olímpico; a manutenção ou 

eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Ângela Massei, 

situada na rua Dr. Afrânio Peixoto, 66, bairro Cerâmica; a manutenção ou 

eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Candinha Massei 

Fedato, situada na rua Tupi, 300, bairro Cerâmica; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Fernando Pessoa, situada na 

rua Flórida, 525, bairro Barcelona; a manutenção ou eventual troca dos 

brinquedos do parque infantil da EMI Gastão Vidigal Neto, situada na rua dos 

Berilos, 113, bairro Prosperidade; a manutenção ou eventual troca dos 

brinquedos do parque infantil da EMI Josefa da Cunha Leite , situada na rua 

Tomaso Tomé, 270, bairro Olímpico; a manutenção ou eventual troca dos 

brinquedos do parque infantil da EMI Matheus Constantino, situada na rua 

Silvia, 1743, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção ou eventual troca dos 

brinquedos do parque infantil da EMI Maria Panarielo Leandrini, situada na 

rua Sebastião Gomes de Lima, 60, bairro Nova Gerty; a manutenção ou 

eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Maria D’Agostini, 

situada na rua Desireè Malateaux, 129, bairro Mauá; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Maria Simoneti Thomé, situada 
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na rua Tenente Antônio João, 413, bairro Cerâmica; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Marily Chinaglia Bonaparte, 

situada na alameda Conde de Porto Alegre, 1540, Santa Maria; a manutenção 

ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Josefina Cipre 

Russo, situada na rua Pernambuco, 100, Centro; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da EMI Thereza Coan Fiorotti, situada 

na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; a manutenção ou eventual troca 

dos brinquedos do parque infantil da EMEI Abelardo Galdino Pinto, situada na 

rua Coronel Camisão, 320, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI Antonio de Oliveira, situada 

na rua Arlindo Marchetti, 508, bairro Santa Maria; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI Castorina Faria Lima, situada 

na rua Teffé, 460, bairro Santa Maria; a manutenção ou eventual troca dos 

brinquedos do parque infantil da EMEI Emílio Carlos, situada na rua Gonzaga, 

241, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do 

parque infantil da EMEI Fernando Piva, situada na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, 1050, bairro Olímpico; a manutenção ou eventual troca dos 

brinquedos do parque infantil da EMEI Fortunato Ricci, situada na rua Oriente, 

333, bairro Barcelona; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do 

parque infantil da EMEI Francisco Falzarano, situada na rua Vanda, 73, bairro 

Boa Vista; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil 

da EMEI Helena Musumeci, situada na avenida Paranapanema, 670, bairro 

Nova Gerty; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil 

da EMEI Profª Inês de Ramos, situada na rua Vieira de Carvalho, 525, bairro 

Nova Gerty; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil 

da EMEI Irineu da Silva, situada na estrada das Lágrimas, 320, bairro São José; 

a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI 

Jacob João Lorezini, situada na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; a 

manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI João 

Barile, situada na rua Doutor Durval Vilalva, 135, bairro Fundação; a 

manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI José 

Corona, situada na rua Mogi Guassu, 80, bairro Olímpico; a manutenção ou 

eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI José Ferrari, situada 

na rua Paraíba, 646, Centro; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do 

parque infantil da EMEI Luiz José Giorgetti, situada na rua Graça Aranha, 80, 

bairro Fundação; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque 

infantil da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, situada na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, bairro Santa Maria; a manutenção 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  6 

ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI Octávio Tegão, 

situada na rua Capivari, 624, bairro Nova Gerty; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI Orlando Moretto, situada na 

rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 120, bairro Cerâmica; a 

manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI 

Pedro José Lorenzini, situada na rua Marechal Deodoro, 445, bairro Santa 

Paula; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da 

emei primeiro de maio, situada na rua Rafael Correa Sampaio, 584, bairro Santo 

Antônio; a manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da 

EMEI Romeu Fiorelli, situada na rua dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; a 

manutenção ou eventual troca dos brinquedos do parque infantil da EMEI Rosa 

Perrella, situada na rua Lourdes, 460, bairro Nova Gerty; a manutenção ou 

eventual troca dos brinquedos do parque infantil da Creche Oswaldo Cruz, 

situada na rua Porto Calvo, 77, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção ou eventual 

troca dos brinquedos do parque infantil da Creche Zilda Natel, situada na rua 

Flórida, 975, bairro Barcelona; e a manutenção ou eventual troca dos 

brinquedos do parque infantil do Lar Samaritano da Mãe Operária, situado na 

rua Professora Maria Macedo, 240, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 6222/15. Flávio Martins Rstom. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a realização de conserto do aparelho de Exame Ecodoppler 

Transesofágico da rede municipal de saúde que está quebrado. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6228/15 e 6229/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para tornar célere a transferência transitória para 

motorista auxiliar do ato permissionário para motorista auxiliar do ato 

permissionário para explorar o serviço de táxi para os parentes em linha reta do 

taxista permissionário, desde que morto ou que tenha se tornado inválido; e a 

implantação de novas vagas de estacionamento público para veículos de idosos, 

utilizando-se, onde possível, de demarcação em sentido horizontal. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6230/15 a 6239/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção na valeta da rua Prates, com a rua Oswaldo 

Cruz, Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico da rua Rubi, Olímpico; o 

recapeamento asfáltico da rua Piracicaba, Olímpico; o recapeamento asfáltico 

da rua Giovanni Thomé, principalmente no trecho entre a rua Rio de Janeiro e 

avenida Lemos Monteiro, Olímpico; a manutenção no canteiro localizado entre 

a rua Ângelo Aladino Grecchi, e na rua Waldemar Fantinatti, Olímpico; o 

recapeamento asfáltico da rua Guia Lopes, principalmente entre a rua Ingá e 
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rua Prates, Oswaldo Cruz; disponibilizar ao menos uma cadeira de rodas 

motorizada em cada centro de convivência da terceira idade; a poda das árvores 

localizadas na altura do número 81 da rua Carijós, Olímpico; a poda da árvore 

existente defronte a rua José Bonifácio, 71, Boa Vista; e fornecer caçambas aos 

proprietários das casas onde os imóveis foram interditados pela Defesa Civil 

Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6248/15 a 6253/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas imediações da rua Nelly Pellegrino, Nova Gerty; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

avenida Tietê, Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Francesco Bortolini, Nova Gerty; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Bezerra de 

Menezes, Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua Aguapei, Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Prestes Maia, Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6258/15 a 6265/15. Edison Roberto 

Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: os reparos necessários na calçada da rua 

Piratininga, 118, Barcelona; os reparos e a troca da iluminação na extensão do 

número 1100 até o número 1700 da alameda São Caetano, Santa Paula; os 

reparos necessários na calçada da rua do Níquel próximo a esquina com a rua 

dos Diamantes, Prosperidade; a retirada de entulho que estão amontoados de 

frente ao número 139 localizado na rua dos Diamantes, Prosperidade; os 

reparos necessários na calçada da esquina da avenida Goiás com a rua 

Piratininga; a retirada de entulhos que estão amontoados de frente ao número 

1657 localizado na avenida Dr. Augusto de Toledo, Santa Paula; a retirada de 

entulho de frente ao número 84 da rua do Níquel, Prosperidade; e equipe de 

campo para realizar a remoção da árvore localizada de frente ao número 279 na 

rua Baraldi, centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6270/15 a 6278/15. 

Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a remoção dos veículos automotores 

estacionados, de maneira irregular, ao longo da rua Antônio Dafre, Barcelona; 

a remoção dos veículos automotores estacionados, de maneira irregular, ao 

longo da rua Herculano de Freitas, Fundação; a remoção dos veículos 

automotores estacionados, de maneira irregular, na rua Nossa Senhora de 

Fátima, com a rua Maranhão, Santo Antônio; a remoção dos veículos 

automotores estacionados, de maneira irregular, na rua Luís Cavana, Centro; a 
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remoção dos veículos automotores estacionados, de maneira irregular, na rua 

Votorantim, 527, Barcelona; a remoção dos veículos automotores estacionados, 

de maneira irregular na rua Francesco de Martini; a remoção dos veículos 

automotores estacionados, de maneira irregular, na avenida Guido Aliberti, 

4021, Mauá; a remoção dos veículos automotores estacionados, de maneira 

irregular, na rua Humberto de Campos, São José; e a remoção dos veículos 

automotores estacionados, de maneira irregular, ao longo da rua Engenheiro 

Rebouças, Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6281/15 a 

6283/15. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: criar hortas 

comunitárias nos parques da cidade de São Caetano do Sul, tais como o Espaço 

Verde Chico Mendes, parque Catarina Scarparo D’Agostini, Santa Maria 

(Guaiamú), José Alves dos Reis (Bosque do Povo), José Agostinho Leal e 

Cidade das Crianças; instituir a “Patrulha do Idoso”, cuja finalidade principal 

será de fiscalizar e conscientizar a população quanto ao uso irregular das vagas 

de estacionamento destinadas exclusivamente aos idosos, dentre outras ações 

que envolvam essas pessoas; e a regulamentação, por meio de Decreto, da Lei 

Municipal nº 5.160, de 08 de novembro de 2013, de minha autoria, que instituiu 

o estímulo à alimentação saudável nas escolas públicas e privadas de Educação 

Infantil e de ensinos Fundamental e Médio do município de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6286/15 a 6291/15. 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; cobertura e a colocação de bancos no 

ponto de ônibus localizado na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 71, São José; 

aulas de Tai Chi Chuan, todos os domingos, das 9h30 às 11h30, no parque 

Espaço Verde Chico Mendes, Cerâmica; policiamento adequado, com 

seguranças e guardas municipais, no parque José Agostinho Leal, no período 

das 8 às 21 horas; uma lombo faixa na rua Espírito Santo, na altura do número 

424, Santo Antônio; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em todo o Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6297/15 a 6306/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a dedetização nas ruas próximas ao 

Cemitério da Saudade no São José; determinar um local para recolher descartes 

de material de obras e entulhos em geral; a possibilidade de garantir 

manutenção nos banheiros dos hospitais Márcia Braido e Maria Braido, 

localizados na avenida Vital Brasil Filho, 55, Santa Paula; revitalizar o 

Terminal Rodoviário Intermunicipal e Interestadual José Pedrossiani, visando 
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que o mesmo venha a apresentar as características para a qual foi idealizado, 

limpo, adequado, moderno e seguro, condizente com o que se espera de um 

espaço idealizado para ser um cartão de visita da nossa cidade, localizado na 

rua Santo Antônio, 50, Centro; a realização de rigorosa limpeza nas margens 

do rio Tamanduateí, Avenida do Estado, Fundação; a manutenção geral na 

EMEI Irineu da Silva; a pintura de solo demarcando vaga de estacionamento 

preferencial para idoso, em frente ao (CISE) Moacyr Rodrigues, localizado na 

rua Rafael Correa Sampaio, 600, Santo Antônio; a fiscalização na rua 

Votorantim, proximidades do nº 242, Barcelona; a instalação de placas de 

nomenclatura de ruas, em toda a cidade, principalmente nos bairros Mauá e Boa 

Vista; e determinar a Guarda Civil Municipal rondas intensivas em toda a 

extensão da rua Rio Grande da Serra e rua Ribeirão Pires, Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6309/15. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando proceder a remoção dos veículos automotores 

estacionados, de maneira irregular, ao longo da rua da Paz, rua das Preces e rua 

Eternidade, na região do cemitério das Lágrimas. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6310/15. Gersio Sartori. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalar lombada ou outro redutor de velocidade defronte ao 

número 1088 da avenida Tietê, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6318/15 a 6347/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a disponibilização de mais vagas de estacionamento para idosos, 

notadamente nas vias do bairro Barcelona; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento para idosos, notadamente nas vias do bairro Boa Vista; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento para idosos, notadamente 

nas vias do Centro; a disponibilização de mais vagas de estacionamento para 

idosos, notadamente nas vias do bairro Cerâmica; a disponibilização de mais 

vagas de estacionamento para idosos, notadamente nas vias do bairro 

Fundação; a disponibilização de mais vagas de estacionamento para idosos, 

notadamente nas vias do bairro Jardim São Caetano; a disponibilização de mais 

vagas de estacionamento para idosos, notadamente nas vias do bairro Mauá; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento para idosos, notadamente 

nas vias do bairro Nova Gerty; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento para idosos, notadamente nas vias do bairro Olímpico; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento para idosos, notadamente 

nas vias do bairro Oswaldo Cruz; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento para idosos, notadamente nas vias do bairro Prosperidade; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento para idosos, notadamente 
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nas vias do bairro Santa Maria; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento para idosos, notadamente nas vias do bairro Santa Paula; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento para idosos, notadamente 

nas vias do bairro Santo Antônio; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento para idosos, notadamente nas vias do bairro São José; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento para deficientes físicos, 

notadamente, nas vias do bairro Barcelona; a disponibilização de mais vagas 

de estacionamento para deficientes físicos, notadamente, nas vias do bairro Boa 

Vista; a disponibilização de mais vagas de estacionamento para deficientes 

físicos, notadamente, nas vias do Centro; a disponibilização de mais vagas de 

estacionamento para deficientes físicos, notadamente, nas vias do bairro 

Cerâmica; a disponibilização de mais vagas de estacionamento para deficientes 

físicos, notadamente, nas vias do bairro Fundação; a disponibilização de mais 

vagas de estacionamento para deficientes físicos, notadamente, nas vias do 

bairro Jardim São Caetano; a disponibilização de mais vagas de estacionamento 

para deficientes físicos, notadamente, nas vias do bairro Mauá; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento para deficientes físicos, 

notadamente, nas vias do bairro Nova Gerty; a disponibilização de mais vagas 

de estacionamento para deficientes físicos, notadamente, nas vias do bairro 

Olímpico; a disponibilização de mais vagas de estacionamento para deficientes 

físicos, notadamente, nas vias do bairro Oswaldo Cruz; a disponibilização de 

mais vagas de estacionamento para deficientes físicos, notadamente, nas vias 

do bairro Prosperidade; a disponibilização de mais vagas de estacionamento 

para deficientes físicos, notadamente, nas vias do bairro Santa Maria; a 

disponibilização de mais vagas de estacionamento para deficientes físicos, 

notadamente, nas vias do bairro Santa Paula; a disponibilização de mais vagas 

de estacionamento para deficientes físicos, notadamente, nas vias do bairro 

Santo Antônio; e a disponibilização de mais vagas de estacionamento para 

deficientes físicos, notadamente, nas vias do bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6356/15 a 6370/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a disponibilização de vagas de estacionamento para 

gestantes, notadamente, nas vias do bairro Barcelona; a disponibilização de 

vagas de estacionamento para gestantes, notadamente, nas vias do bairro Santo 

Antônio; a disponibilização de vagas de estacionamento para gestantes, 

notadamente, nas vias do bairro Santo Antônio; a disponibilização de vagas de 

estacionamento para gestantes, notadamente, nas vias do bairro Santa Paula; a 

disponibilização de vagas de estacionamento para gestantes, notadamente, nas 
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vias do bairro Santa Maria; a disponibilização de vagas de estacionamento para 

gestantes, notadamente, nas vias do bairro Prosperidade; a disponibilização de 

vagas de estacionamento para gestantes, notadamente, nas vias do bairro 

Oswaldo Cruz; a disponibilização de vagas de estacionamento para gestantes, 

notadamente, nas vias do bairro Olímpico; a disponibilização de vagas de 

estacionamento para gestantes, notadamente, nas vias do bairro Nova Gerty; a 

disponibilização de vagas de estacionamento para gestantes, notadamente, nas 

vias do bairro Mauá; a disponibilização de vagas de estacionamento para 

gestantes, notadamente, nas vias do bairro Jardim São Caetano; a 

disponibilização de vagas de estacionamento para gestantes, notadamente, nas 

vias do bairro Fundação; a disponibilização de vagas de estacionamento para 

gestantes, notadamente, nas vias do bairro Cerâmica; a disponibilização de 

vagas de estacionamento para gestantes, notadamente, nas vias do centro; e a 

disponibilização de vagas de estacionamento para gestantes, notadamente, nas 

vias do bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6373/15 a 

6376/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação do passe livre 

para o trabalhador desempregado no período de 90 dias, nos transportes 

públicos de São Caetano do Sul; o remanejamento no sentido da rua Aparecida, 

em toda a sua extensão, Boa Vista; a limpeza de terreno e casa abandonada na 

rua dos Diamantes, altura do nº 334, Prosperidade; e a repintura da faixa de 

pedestre na rua Jayme da Costa Patrão, esquina com a rua Manoel Coelho, 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6393/15 a 6395/15. 

Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua 

Ângelo Aparecido Radim, altura do nº 191, São José; o recapeamento asfáltico 

na rua São Sebastião, altura do nº 243, Mauá; e a fim de notificar a AES 

Eletropaulo referente aos fios pendurados no poste da avenida Walter Thomé, 

altura do nº 399, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6399/15. Fabio Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o cumprimento do processo 294/2015 realizado no Atende Fácil, 

que solicita a retirada de uma árvore na avenida Dr. Augusto de Toledo, 

próximo ao número 1539. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6400/15 a 

6402/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências para que 

seja incluído no plano diretor a revisão de todas as atividades a serem 

permitidas em todas as zonas situadas no município de São Caetano do Sul,em 

especial, no bairro Prosperidade; a inclusão no plano diretor municipal de um 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  12 

tópico que discipline sobre o estacionamento de ônibus e caminhões, bem 

como, preveja a criação de bolsões de estacionamento no bairro Prosperidade; 

e a inclusão no Plano Diretor de um programa urbanístico, priorizando o uso 

habitacional no bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6404/15 e 6405/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de duas lombofaixas, uma na rua Nelly Pellegrino e outra na rua Giuseppe 

Braido, conforme imagens em anexo, Nova Gerty; e o envio de equipe técnica 

para fazer a correção das raízes que estão danificando a calçada da residência 

situada na rua Francesco de Martini, 284, Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6415/15 a 6420/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

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

especial, no período de final de ano, na região do comércio localizada no bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em 

especial, no período de final de ano, na região do comércio localizada no 

Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial, 

no período de final de ano, na região do comércio localizada no bairro Nova 

Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial, no 

período de final de ano, na região do comércio localizada no bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial, no 

período de final de ano, na região do comércio localizada no bairro Fundação; 

e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial, no 

período de final de ano, nas proximidades do Park Shopping São Caetano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6424/15 a 6428/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a retirada do veículo abandonado na rua Major 

Aderbal de Oliveira, 45, bairro Fundação; à implantação de curso de 

treinamento de técnicas de Artes Marciais para a Guarda Civil Municipal; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

praça da Bíblia, localizada na avenida Goiás, rua Pedro José Lorenzini, bairro 

Santo Antônio; a instalação de bueiro (boca de lobo), em ambos os lados da rua 

Fernando Ferrari, bairro Boa Vista; e o recapeamento da rua Fernando Ferrari, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6431/15. Fabio 

Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

proibição de estacionamento na rua Carmine Perrella, no bairro Mauá no trecho 

compreendido entre as ruas Capivari e Constantino de Moura Batista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6437/15 a 6441/15. Eder Xavier. Indicações 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a demarcação de vagas de estacionamento de Zona Azul, na altura 

do nº 700 da rua Nossa Senhora de Fátima, Santa Paula; a poda das árvores 

existentes próximas da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, na rua 

Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; a implantação de faixa elevada para 

travessia de pedestres, em frente da EE Dona Idalina Macedo Costa Sodré, 

localizada na rua Conselheiro Lafayette, 619, Barcelona; a poda das árvores 

existente ao redor da EMEF Luiz Olinto Tortorello, nas ruas Rio Grande do Sul 

e na rua Arnaldo Sante Locoselle, Cerâmica; e a poda das árvores existentes 

em frente do Velório Municipal São Caetano do Sul, situado na rua Rio Grande 

do Sul, 790, centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6472/15 a 6475/15. 

Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: utilizar, no contraturno 

das aulas, a infraestrutura dos campus da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul-USCS, para que sejam ministradas aulas de educação 

profissional técnica; a instalação de sanitários infantis e fraldários, nos 

principais parques da cidade; a instalação de bicicletários no Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre modificação da Lei nº 4.581, de 26 de dezembro de 2.007, que 

“Altera a denominação do Instituto Municipal de Ensino Superior - IMES, 

redefine sua estrutura, altera a redação e revoga artigos da Lei nº 3.842, de 14 

de outubro de 1.999, e da Lei nº 4.033, de 07 de fevereiro de 2.002 e dá outras 

providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6311/15. Paulo Roberto de 

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

Congratulações a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de 

São Caetano do Sul, pelo empenho em ampliar como alternativa a farmácia no 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6317/15. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Net Serviços de Comunicação S/A, para que efetue a manutenção e ou 

retirada dos cabos que estão pendurados por toda extensão da rua Major Carlos 

Del Prete, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6348/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades da UBS Nair 

Spina Benedictis, situada na rua Oswaldo Cruz, 1.153, Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6349/15. Eder Xavier. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas proximidades da EME Prof. Vicente Bastos, 

situada na rua Humberto de Campos, 550, São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6350/15. Eder Xavier. Requerimento 

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

ostensivas nas proximidades da ubs Maria Corbeta Segato, situada na avenida 

Prosperidade, 671, Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6351/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas da corporação, com 

apoio de motocicletas, nas proximidades da EMEF Laura Lopes, rua do Coral, 

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

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

nº. 6352/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas da corporação com o 

apoio de motocicletas, próximo à UBS Amélia Richard Locatelli, alameda João 

Galego, 01, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6353/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas da corporação, com 

apoio de motocicletas, nas proximidades da EMEF 28 de Julho, na rua Oriente, 

501, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6354/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas da corporação, com 

apoio de motocicletas, nas proximidades da ubs caterina dallanese, na rua 

Prates, 40, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6355/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicleta, no entorno da E.E. Padre Alexandre Grigoli, rua Nelly Pellegrino, 

954, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6371/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Rio Grande da 

Serra e rua Ribeirão Pires, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  15 

“Aprovado”. Processo nº. 6377/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Rosa, Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6378/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Erna, Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6379/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Prestes Maia, Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6380/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Francesco 

Fiorotto, Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6381/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Aguapei, Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6382/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Rio de Janeiro, (em toda sua 

extensão), Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6383/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na avenida Lemos Monteiro, (em toda sua extensão), Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6384/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Maranguá, (em toda sua extensão), Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6385/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 
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visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pelegrino 

Bernardo, (em toda sua extensão), Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6386/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Ribeirão Preto, (em toda sua 

extensão), Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6387/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na avenida Paraíso, em toda sua extensão, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6388/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Luís Fiorotti, (em toda sua extensão), Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6389/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

São Bento, em toda sua extensão, Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6390/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Bom Pastor, em toda sua extensão, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6391/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na avenida Walter Thomé, (em toda sua extensão), Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6408/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações aos novos Membros Diretivos da CIPA da Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6410/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando policiamento, em especial, 
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no período de final de ano, na região do comércio localizada no bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6411/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando policiamento, em especial, no período de final de 

ano, na região do comércio localizada no Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6412/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando policiamento, em especial, no período de final de ano, na região do 

comércio localizada no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6413/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando 

policiamento, em especial, no período de final de ano, na região do comércio 

localizada no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6414/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando policiamento, em especial, 

no período de final de ano, nas proximidades do Park Shopping São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6421/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, visando a realização de estudos e tratativas para 

a execução de ostensivas rondas da Polícia Militar, em especial, no período de 

final de ano, na região da avenida Presidente Wilson. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6422/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, visando a realização de estudos e tratativas para a execução de 

ostensivas rondas da Polícia Militar, em especial, no período de final de ano, 

na região da estrada das Lágrimas. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6423/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a realização de 

estudos e tratativas para a execução de ostensivas rondas da Polícia Militar, em 

especial, no período de final de ano, na região da avenida Almirante Delamare. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6429/15. 

Flávio Martins Rstom. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da praça Rotary 

Clube, em especial na rua Bahia, no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6432/15. Eder Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

que a campanha “Travessia Segura” seja realizada entre a rua Xingú e a 

alameda São Caetano, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6433/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando que a 

campanha “Travessia Segura” seja realizada entre a rua Silvia e rua Visconde 

de Inhaúma, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6434/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando que a campanha “Travessia 

Segura” seja realizada entre a rua Visconde de Inhaúma e rua Manoel Augusto 

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

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

Processo nº. 6435/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando que a campanha “Travessia 

Segura” seja realizada entre a avenida Paraíso e rua Visconde de Inhaúma, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6436/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando que a campanha “Travessia Segura” seja 

realizada entre a rua Castro Alves e rua Amazonas. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6442/15. Eder Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

que a campanha “Travessia Segura” seja realizada entre a rua Castro Alves e 

rua Oswaldo Cruz, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6443/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando que a 

campanha “Travessia Segura” seja realizada entre a avenida Goiás e rua 

Amazonas, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 6444/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando que a campanha “Travessia 

Segura” seja realizada entre a avenida Goiás e avenida Dr. Augusto de Toledo, 

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

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

6445/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando que a campanha “Travessia Segura” seja 

realizada entre a avenida Goiás e rua Oswaldo Cruz, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6446/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando que a campanha “Travessia Segura” seja 

realizada entre a avenida Goiás e avenida Senador Roberto Simonsen, bairro 

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

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

6447/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando que a campanha “Travessia Segura” seja 

realizada entre a rua Manoel Coelho e rua Baraldi, centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6448/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando que a campanha “Travessia Segura” seja realizada entre a rua 

Alegre e rua Oriente, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6449/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando que a 

campanha “Travessia Segura” seja realizada entre a rua São Paulo e rua Rio 

Grande do Sul, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6450/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao comandante da GCM, Douglas Bispo da Silva, e sua 

corporação pela perfeita e majestosa atuação em defesa da sociedade e do nosso 

município, na perseguição e prisão da dupla de criminosos no que tange ao 

roubo de um veículo BMW, ocorrido no dia 11 de novembro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6451/15. Maurício Fernandes da 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  20 

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

Congratulações à nova composição do Conselho Municipal da Comunidade 

Negra (CONESCS), pela posse da nova Diretoria Executiva para o biênio 2015-

2017 na figura da Senhora Tânia Ferreira do Nascimento. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6452/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das vias de acesso à rua 

General Humberto de Alencar Castelo Branco e adjacências, principalmente no 

período noturno, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6453/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando tratativas pela orientação de travessia de pedestres (Travessia 

Segura), com a presença do Mister Mão, no cruzamento da avenida Senador 

Roberto Simonsen com a rua Pedro José Lorenzini, ambas no Centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6454/15. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Secretário de Esportes, Senhor Severo Neto de Oliveira, 

pela excelente organização do evento denominado “IV Encontro de Ginástica, 

Pilates e Dança” ocorrido no dia 16 de novembro de 2015, no teatro paulo 

machado de carvalho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6464/15. Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6468/15. 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício a 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, visando estudos no 

sentido de alterar a denominação da Universidade, passando a vigorar como 

“Universidade Municipal de São Caetano do Sul - Hermógenes Walter Braido”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6469/15. 

Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Deputado Federal Bruno Covas - PSDB, 

em razão do pedido de inclusão de seu sub-relatório ao texto final do relator da 

CPI da Petrobrás, que dentre tantas medidas, solicita o indiciamento do Ex-
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Presidente da Petrobrás José Sérgio Gabrielli, além da responsabilização da 

Presidente Dilma Rouseff e da Ex-Presidente da Estatal Graça Foster. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6470/15. Daniel 

Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM 

- Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, solicitando providências 

quanto as obras de reconstrução e revitalização da Estação de Trem - São 

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

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

6477/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário de 86 anos da 

Assembléia de Deus - Ministério de Madureira. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6478/15. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo centenário da Congregação Paulinas, comemorado em 

2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6480/15. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, 

pelo espetáculo de comemoração aos seus 50 anos. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6481/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à escola municipal Profª Alcina Dantas Feijão, pelo projeto que 

renderá participação na conferência sobre mudanças climáticas das Nações 

Unidas. 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, comunica 

ao Plenário que, em cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de 

novembro de 1965, fará uso da palavra, em nome do Legislativo, o Vereador 

Aparecido Inácio da Silva (2º Secretário), a fim de saudar a data de “Vinte de 

Novembro”, comemorativa ao “Dia Nacional da Consciência Negra”. E assim 

é procedido. Em seguida, dando continuidade à presente fase, o Sr. Presidente 

procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra 

o Nobre Edil: Daniel Fernandes Barbosa. O Presidente solicita e a 1ª Secretária, 

Magali Aparecida da Selva Pinto, assume a Presidência. Dando continuidade à 

chamada nominal alfabética dos Senhores Vereadores, utilizam da palavra os 
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Nobres Edis: Eder Xavier, Edison Roberto Parra, José Roberto Espíndola 

Xavier e Paulo Roberto de Jesus. O Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino 

Bottura Ramos, reassume a Presidência. Dando continuidade à chamada 

nominal alfabética dos Senhores Vereadores, utilizam da palavra o Nobre Edil: 

Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é 

esgotada a fase da Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. A 1ª 

Secretária, a Vereadora Magali Aparecida da Selva Pinto procede à leitura da 

pauta: I - Processo nº 0789/15. Fábio Soares De Oliveira. 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 de Nelson Mandela’ e dá 

outras providências.”. Parecer nº 165, de 2015/2016, 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”. II - 

Processo nº 0878/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização do teste de cores de 

‘Ishihara’, visando o diagnóstico do daltonismo nas crianças matriculadas na 

Rede Municipal de Ensino, 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”. “Publique-se”. III - Processo nº 1016/15. 

Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre o estímulo para a realização da Copinha de Futebol Infantojuvenil 

Municipal na Rede Pública de Ensino 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”. IV - Processo nº 1274/15. 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 da Psoríase’.”. 

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”. V - Processo nº 2610/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana de Prevenção e 

Combate à Nomofobia’ 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”. VI - Processo nº 4034/15. Mauricio Fernandes da 

Conceição. 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 do Imigrante Português’ 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”. VII - 

Processo nº 6398/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Resolução que “Concede licença à Vereadora Magali 

Aparecida Selva Pinto, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 12 

(doze) dias, no período de 23 de novembro a 04 de dezembro 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 que seja feita a convocação do respectivo suplente. 

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

convoca os senhores vereadores para as 17ª e 18ª Sessões Extraordinárias que 

acontecerão na quinta-feira, dia 19 de novembro, a partir das 10 (dez) horas, e 

declara, às dezoito horas e quarenta e oito minutos, encerrada a presente Sessão. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

Senhores Presidente e Primeira Secretária. ......................................................... 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO 

1ª SECRETÁRIA 


