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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZ DIAS DO 

MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE. 

 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e seis 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 1ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora 

Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura do ofício do Vereador 

Severo, solicitando licença do cargo de Vereador por tempo indeterminado, 

para assumir o cargo de Secretário Municipal de Esporte e Turismo, conforme 

§ 4º, do artigo 10, da Lei Orgânica do Município e § 7º, do artigo 74 do 

Regimento Interno. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que de 

acordo com § 4º, do artigo 10, da Lei Orgânica do Município e § 7º, do artigo 

74, do Regimento Interno, estando o Vereador Severo Neto de Oliveira 

automaticamente licenciado por ter assumido a Secretaria Municipal de 

Esporte e Turismo, foi convocado, conforme o artigo 14, § 1º, alínea b e artigo 

15 da Lei Orgânica do Município, o Sr. Maurício Fernandes da Conceição, 1º 

Suplente da Coligação “Compromisso com a Cidade” (PSC/ PSB/ PRB). 

Estando o mesmo presente, o Sr. Presidente convida os Vereadores Eder 

Xavier, Sidnei Bezerra da Silva e Edison Roberto Parra para, em comissão, 

acompanharem o Sr. Maurício Fernandes da Conceição, até o Plenário. Tendo 

já apresentado à Mesa o diploma, bem como a Declaração de Bens, o 

Presidente convida o Sr. Maurício Fernandes da Conceição 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 

Maurício Fernandes da Conceição para assinar o Livro de Presença, 

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

afastamento do vereador titular. Faz uso da palavra o Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição. Passa-se à fase do Expediente. O Sr. Presidente 
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comunica ao Plenário que, em virtude da renúncia do Vereador Severo Neto 

de Oliveira ao cargo de 3º Secretário da Mesa Diretora eleito para o biênio 

2015/2016, cabe dentro do Expediente da presente Sessão a eleição para o 

preenchimento da vaga existente, conforme determina o art. 17 do Regimento 

Interno. O Sr. Presidente informa aos senhores Vereadores que o Edil Marcel 

Franco Munhoz renunciou ao cargo de membro da Comissão de Justiça e 

Redação, tornando-se elegível para a eleição do cargo de 3º Secretário. Ainda, 

é esclarecido ao Plenário que, nos termos do art. 16 do Regimento Interno, o 

escrutínio para o preenchimento da vaga de Terceiro Secretário da Mesa 

Diretora é público e será realizado mediante a chamada nominal dos senhores 

Vereadores. Em questão de ordem, o Vereador Eder Xavier, comunica ao Sr. 

Presidente que deseja apresentar requerimento à Mesa, no qual solicita que, 

mesmo sendo realizada a votação, que deverá ser respeitada qualquer decisão 

sub judice, o que a Justiça determinar, terá de ser acatado pela Presidência, 

mesmo tendo havido votação. Esclarece ainda que não se trata “da renúncia 

de sua posição” perante o Judiciário. O Sr. Presidente responde não ter 

objeções. Em seguida, a 1ª Secretária Vereadora Magali Aparecida Selva 

Pinto procede à chamada nominal, por ordem alfabética, dos Srs. Vereadores. 

Assim é feita a chamada nominal. É realizada a apuração e o Sr. Presidente 

proclama o resultado, sendo eleito, por unanimidade, o Vereador Marcel 

Franco Munhoz para o cargo de 3º Secretário da Mesa Diretora para o 

biênio 2015/2016, com 19 votos. O Sr. Presidente convida o 3º Secretário 

para assinar o livro de posse. Em seguida, passa a palavra para a 1ª Secretária, 

Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, para a leitura das demais matérias 

do Expediente. Processo nº. 1175/08. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.835, de 

30/01/2015. "Ciente.". Processo nº. 0323/15. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.834, de 

30/01/2015. "Ciente.". Processo nº. 0415/15. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para outorgar 

concessão de serviço público referente à prestação de serviços de 

administração, gerenciamento, controle e operação de pátio municipal de 

retenção de veículos e sobre a remoção de veículos abandonados em vias 

públicas do município, e dá outras providências” Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº. 0416/15. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a alteração dos anexos 

integrantes do Plano Plurianual – PPA de 2014 a 2017, aprovada pela Lei nº 

5.144, de 25 de setembro de 2013, alterado pela Lei nº 5.164, de 13 de 
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fevereiro de 2014, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº. 0417/15. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a alteração dos anexos 

integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 – Lei 

5.230, de 08 de outubro de 2014, e dá outras providências”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº. 0324/15. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o incentivo à instalação de 

dispositivos para segurança nas piscinas coletivas e públicas localizadas no 

município de São Caetano do Sul". “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0376/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Altera o inciso II do artigo 2º da lei nº 4.544 de 20 de 

setembro de 2007, que "Institui o 'Programa Auxílio Alimentação', no 

município de São Caetano do Sul, nas condições que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0393/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto 

de Lei que "Institui a Campanha Municipal de Conscientização e Conservação 

para Reuso da Água Proveniente de Aparelhos de Ar Condicionado nas 

Edificações Públicas e Privadas, e dá outras providências". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0396/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a prevenção 

ao abandono involuntário de menores de idade no interior de veículos e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0397/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre o estímulo à instalação de sistema de filmagem, 

consistente na gravação de imagens por câmeras de vigilância, nos postes de 

iluminação pública pelos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços 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. 0398/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre o incentivo à prática de esporte em academias e 

clubes desportivos ou similares para alunos de baixa renda da rede pública de 

ensino, através de isenção tributária de ISS 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. 0399/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a configuração dos tipos 

de soro hospitalar na rede de saúde pública e privada do município de São 

Caetano do Sul". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 0400/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 
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de Lei que "Dispõe sobre a proibição de retenção de macas das ambulâncias 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e dê outras Unidades 

Móveis de Urgência e Emergência da Rede Hospitalar Municipal, bem como 

a criação de reserva técnica de macas nessas unidades da rede hospitalar e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0418/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

Lei que "Institui o estímulo ao reuso de água em postos de gasolina e lava-

rápidos no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 0419/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a 

Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, visando a proteção destas 

contra a violência obstétrica no município de São Caetano do Sul". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 0435/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Decreto Legislativo 

que "Concede título de Cidadão Sulsancaetanense ao senhor Luiz Carlos 

Pereira de Almeida, pelos relevantes serviços prestados ao município". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 0436/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Institui a 

campanha de incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária, como 

método natural de combate à dengue, e dá outras providências". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 0438/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o incentivo à 

criação do programa ‘Vale Táxi Gestante’ no município de São Caetano do 

Sul, e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 0205/15 e 0206/15. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda, recolocação ou a troca da 

árvore localizada na esquina da rua Peri, com a rua Vital Brasil Filho, ao lado 

do ponto de táxi, bairro Oswaldo Cruz; e determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0276/15 a 0278/15. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

todas as ruas do bairro Prosperidade; realizar a marcação da distância (km) no 

solo das pistas de lazer (corrida e ciclovias) em toda extensão da avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; e a repintura da faixa de pedestres 

entre a rua Rafael Corrêa Sampaio com a Espírito Santo, no bairro Santo 
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Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0283/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

implantar nova faixa de pedestre em formato de "X" na cor azul nas principais 

avenidas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0284/15 e 0285/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

intensificar a execução do conteúdo da lei nº 4.992, de 20 de abril de 2011, 

que institui "o Plano de Arborização Urbana do Município de São Caetano do 

Sul"; e a reforma no clube da ARESM - Associação Recreativa Esportiva dos 

Servidores Municipais, rua Maranhão, nº 96, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 0286/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando uma “Campanha 

Educativa de Trânsito Volta às Aulas 2015”. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0289/15 a 0309/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a construção de bueiros para captação de águas pluviais na estrada 

das Lágrimas, em frente ao Cemitério das Lágrimas; a manutenção na pista de 

skate da Coordenadoria Municipal da Juventude dentro das dependências da 

Estação Jovem, localizada na rua Serafim Constantino, Centro; a manutenção 

da praça existente na avenida Tietê, nº 76, oposto ao número 76, reservatório 

SABESP, bairro Nova Gerty; a correção do nome da praça Morais Sarmento 

para Moraes Sarmento, localizada entre as ruas Antônio de Andrade e Maria 

Teixeira Mourão Maresti, no bairro Cerâmica; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Obras - SEOHAB, visando a ampliação da Unidade 

de Saúde da Criança e do Adolescente Amabili Moretto Furlan, localizada na 

rua Goitacazes, nº 301, ao lado da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 

Centro; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando a limpeza, pintura e instalação de brinquedos na praça 

Nelson Pedro da Silva, situada na rua Santos Parra, esquina com a rua 

Paranapanema, bairro Mauá; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda das árvores existentes na 

calçada da rua Giácomo Dalcin, nº 381, EMEI Helena Musumeci, bairro Nova 

Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando a limpeza e a poda em toda sua extensão do jardim situado 

no canteiro central da rua Nazareth, bairro Barcelona; encaminhar solicitação 

à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando manutenção 

da calçada defronte à escola Leandro Klein, localizada na rua Prestes Maia, nº 
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100, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a manutenção dos fios que estão 

pendurados na rua Tamandaré, nº 260, bairro Nova Gerty; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a 

poda das árvores na EMEI Helena Musumeci, situada na avenida 

Paranapanema, nº 670, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda das árvores e 

jardins da Praça do Estudante, localizada na avenida Goiás, nº 600, bairro 

Santo Antônio; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a inserção da nomenclatura "Parada Domus Mea", 

"Avenida Guido Aliberti" e o símbolo da administração municipal seguindo o 

padrão de todas as coberturas existentes na cidade, no condomínio 

habitacional Domus Mea, no bairro Mauá; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando instalação de "semáforo 

amarelo intermitente" no cruzamento da rua Oswaldo Cruz, cruzamento com 

a rua Bom Pastor, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a fiscalização do uso 

indevido da faixa dos veículos escolares defronte à E.M.E.I. Helena 

Musumeci, na avenida Paranapanema, nº 670, bairro Mauá; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

a manutenção do ponto de ônibus (totem) existente na rua Giácomo Dalcin, 

nº 377, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de um redutor de 

velocidade na rua Oswaldo Cruz, esquina com a rua Rio Negro, bairro Santa 

Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a pintura de faixa de pedestre na rua dos Meninos, nº 555, 

bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a troca da placa de sinalização 

"motorista reduza a velocidade" instalada na bifurcação entre a estrada das 

Lágrimas x rua Vitória, Fórum, bairro Mauá; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação 

de tachões na rotatória existente na avenida Tietê, bairro Nova Gerty; e 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a inserção da nomenclatura "Parada Capivari", "rua 

Capivari" e o símbolo da administração municipal seguindo o padrão de todas 

as coberturas existentes na cidade, na rua Capivari, nº 13, bairro Nova Gerty. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0310/15 a 0315/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 
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seguintes benfeitorias para o Município: a poda da vegetação da praça Ricardo 

Lovato, situada na rua Espírito Santo, confluência com rua Teodoro Sampaio, 

bairro Cerâmica; a poda da vegetação localizada nas dependências do CIEE 

Alcina Dantas Feijão / Águias de Nova Gerty, situado na rua Juruá, nº 50, 

bairro Nova Gerty; acrescentar ao itinerário da linha 1 - Semicircular bairro 

Santa Maria - bairro Oswaldo Cruz, de transporte coletivo, o ponto de parada 

na rua José Roberto, próximo à rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty; a 

instalação de telas de proteção nos bueiros do município; a poda da vegetação 

localizada na área externa da EMI Ângela Massei, situada na rua Doutor 

Afrânio Peixoto, nº 66, bairro Cerâmica; e o nivelamento do bueiro localizado 

na rua Rio Grande Do Sul, próximo ao número 960, Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0320/15 a 0322/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar a poda da árvore localizada na avenida Tijucussú, 

nº 275, bairro Olímpico; recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 

Ema Cavana, bairro Santo Antônio; e a implantação de lixeiras suspensas no 

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

nºs. 0326/15 a 0331/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

substituição da placa de identificação do ponto de parada, situado na alameda 

Cassaquera, próximo ao número 127, bairro Barcelona; a instalação de um 

redutor de velocidade ou ainda, que seja tomada outra providência cabível, na 

rua Engenheiro Rebouças, cruzamento com a rua Espírito Santo, bairro 

Cerâmica; a substituição da placa de identificação do ponto de parada, situado 

na alameda Cassaquera, próximo ao número 445, bairro Barcelona; a repintura 

da demarcação de solo que indica a parada de "Ônibus", na alameda 

Cassaquera, nº 445, bairro Barcelona; o nivelamento do bueiro localizado na 

rua São Paulo, confluência com a rua José Benedetti, bairro Santo Antônio; e 

a substituição da placa de identificação, bem como a instalação de lixeira, no 

ponto de parada, situado na alameda Conde de Porto Alegre, próximo ao 

número 2.065, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 0333/15 a 0360/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

pintura de solo e sinalização de trânsito, em toda extensão da rua Nelly 

Pelegrino, bairro Nova Gerty; a execução de pavimentação da pista de 

caminhada na rua Nazareth, no trecho que compreende a rua Oriente e rua 

Maceió, bairro Barcelona; a poda preventiva das árvores do "Espaço de Lazer 

e Recreação José Agostinho Leal", localizado na avenida Tietê, bairro Nova 
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Gerty; a poda preventiva das árvores localizadas no interior do 

estacionamento do teatro Paulo Machado de Carvalho, bairro Santa Maria; a 

instalação de tachões, além de refazer a sinalização de solo no Ponto de Táxi 

1 e o apagamento de inscrições que possam atrapalhar a visualização do 

referido ponto de táxi, no Terminal Rodoviário Nicolau Delic; a instalação de 

lombada na rua Perrella, bairro Fundação; a limpeza e poda de toda área do 

jardim existente na extensão da rua Nazareth, bairro Barcelona; a limpeza do 

terreno localizado na avenida Paranapanema, ao lado da EMEI Helena 

Musumeci, bairro Mauá; a limpeza na estação localizada na rua Perrella, 

bairro Fundação; a limpeza dos bueiros no cruzamento da rua Nazareth, com 

a rua Saldanha Marinho, bairro Santa Paula; a substituição das máquinas de 

xerox de todas as escolas do município de São Caetano do Sul; a instalação 

de espuma laranja em toda a extensão dos cabos de aço que dão sustentação à 

cobertura do palco do Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; o 

conserto da sarjeta e da calçada localizada na rua Boa Vista, nº 428, bairro 

Boa Vista; o recapeamento na rua Vieira de Carvalho, nº 332, bairro Nova 

Gerty; vistoriar um vazamento de água existente na rua Vieira de Carvalho, 

em frente ao número 332, bairro Nova Gerty; a capacitação dos professores 

da rede municipal de ensino na área de TI (Tecnologia da Informação); a 

criação de campanha educativa para coibir o abandono de materiais sólidos 

em via pública; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a poda das árvores na rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, entre a rua Engenheiro Rebouças e rua Castro Alves, bairro 

Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a inserção da sinalização de solo "reduza a 

velocidade" na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no trecho entre 

as ruas Engenheiro Rebouças e Castro Alves, bairro Cerâmica; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

a instalação de lombada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 

451, bairro Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de sinalização viária "dê 

a preferência" na ilha existente na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

nº 369, acesso para a rua Castro Alves, bairro Cerâmica; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

a implantação de redutores de velocidade na rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, esquina com a rua Castro Alves, bairro Cerâmica; a instalação 

de brinquedos plásticos adequados para a utilização das crianças de 0 a 3 anos 

dentro das dependências do parque José Alves dos Reis - Bosque do Povo, 
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situada na estrada das Lágrimas, nº 320, bairro São José; a revitalização do 

Parque Municipal Dr. José Alves dos Reis - Bosque do Povo, situado na 

estrada das Lágrimas, Jardim São Caetano; a instalação de postes de 

iluminação nos jardins da rua Nelly Pellegrino, entre as rua Santos Parra e 

Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; a limpeza para a retirada de materiais 

jogados, em toda a extensão da rua da Paz, bairro Mauá; a instalação de placas 

com itinerário das linhas municipais e intermunicipais de ônibus nas 

dependências dos terminais de ônibus da cidade de São Caetano do Sul; e a 

limpeza, pintura e instalação de brinquedos na praça situada na rua Santos 

Parra, esquina com a rua Paranapanema, bairro Mauá. Processo nº. 0362/15. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente no 

período de carnaval, nas principais vias do município. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0366/15 e 0367/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que realize estudos a fim de "não aplicar" correções ou 

qualquer índice sobre as alíquotas de impostos da cidade; e a instalação de um 

espaço canino na praça Faria Lima, situada entre as ruas Ivaí e Tibagi. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0368/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a mobilização de 

agentes para orientar usuários sobre a prevenção da dengue, principalmente 

durante o período de viagens. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

0369/15 a 0371/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

replantio de três árvores na avenida Dr. Augusto de Toledo, defronte aos 

números 198 e 220, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de zona azul 

na rua Piratininga no trecho compreendido entre a rua Alegre e avenida Goiás, 

bairro Barcelona; e a concessão de benefícios para o pagamento de débitos de 

anuidades escolares da Universidade de São Caetano do Sul - USCS, inscritos 

ou não em dívida ativa, constituídos até o exercício de 2014. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0373/15 a 0375/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reutilização dos semáforos retirados da avenida Goiás, 

bairro Santo Antônio; a instalação de rotatória no cruzamento da rua Espírito 

Santo, esquina com a rua Engenheiro Rebouças, bairro Santo Antônio; e 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas buscando coibir o uso 

de linhas com "cerol" dentro das dependências do Espaço Verde Chico 
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Mendes, avenida Fernando Simonsen, nº 56, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0377/15 a 0380/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a implantação de programa cuja finalidade será o 

empréstimo gratuito de bicicletas, aos munícipes de São Caetano do Sul; a 

instalação de cobertura (abrigo), assentos e identificação, no ponto de parada, 

situado na alameda Conde de Porto Alegre, próximo ao número 2.012, bairro 

Santa Maria; a revitalização do ponto de parada situado na alameda Conde de 

Porto Alegre, próximo ao número 1.215, bairro Santa Maria; e a substituição 

da placa de identificação, bem como a instalação de lixeira, no ponto de 

parada, situado na alameda Conde de Porto Alegre, próximo ao número 1.137, 

bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0381/15 e 

0382/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

a adequação da sinalização de solo, quanto às vagas de 45 graus, existentes na 

extensão da avenida Walter Tomé, entre as ruas Pirajú e Dr. Manoel de Abreu, 

bairro Olímpico; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a retirada de veículo abandonado na 

avenida Tietê, nº 176, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0383/15 a 0388/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: trocar os vasos sanitários dos banheiros localizados em todos os 

prédios públicos municipais por vasos acoplados com caixa de descarga; a 

implantação do 'Disque Denúncia de Maus Tratos aos Animais de São 

Caetano do Sul'; implantar, nas unidades de Saúde Pública do Município, 

programa de segurança eficiente em todas suas dependências; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instalação de placa e/ou 

painel de captação de energia solar na Prefeitura, Secretarias, escolas e 

Unidades de Saúde Municipais de São Caetano do Sul e dá outras 

providências; a possibilidade de tornar obrigatória a divulgação do calendário 

oficial de vacinação nas contracapas dos cadernos distribuídos aos alunos das 

Escolas Públicas do Município de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a implantação do programa de 

formação de agentes-mirins de saúde, nas unidades escolares da rede 

municipal, para controle do vetor da dengue, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0390/15 e 

0391/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: otimizar a sinalização 

de trânsito, com a instalação de um semáforo de pedestre próximo a EMI 

Antônia Capovilla Tortorello, avenida Paraíso, nº 831, bairro Oswaldo Cruz; 

e manutenção no poço de visita localizada na rua José Bonifácio, nº 93, bairro 

Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0392/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de uma vaga de idoso em frente ao restaurante "Berto", localizado 

na avenida Goiás, nº 1.594, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0401/15 e 0402/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: retirada de um toco de árvore localizado na travessa Carlos 

Pepe, nº 11, bairro Fundação; e a limpeza e a reurbanização do jardim 

localizado no pronto socorro de São Caetano do Sul, com urgência. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0403/15 a 0413/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: promover levantamento dos associados dos clubes da 

terceira idade, afim de identificar as suas necessidades sejam na área social, 

da saúde, dentre outras, para que proativamente a Administração Municipal 

possa suprir os anseios desta parcela da população; a realização de estudos no 

sentido de ampliar os postos de venda dos bilhetes de zona azul; campanha de 

incentivo e orientação para que os nossos munícipes se associem aos clubes 

esportivos municipais; campanha de orientação e prevenção contra o 

mosquito transmissor da febre Chikungunya; campanha de manutenção e 

substituição das placas de nomenclatura das ruas de nosso município; instalar 

banheiro externo nas dependências do CISE Francisco Coriolano; manutenção 

geral na vegetação existente, principalmente no canteiro central, em toda a 

extensão da avenida Tijucussu, bairro Olímpico; manutenção e poda no 

canteiro existente no cruzamento da rua Ingá, com a Visconde de Inhaúma, 

bairro Oswaldo Cruz; implantar aula de pilates nos Clubes Esportivos 

Municipais; manutenção no canteiro existente no cruzamento da rua Piraju, 

com a Ribeirão Preto, bairro Olímpico; e abrir novas inscrições para o auxílio 

transporte escolar. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0414/15. 

Flávio Martins Rstom. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a instalação de novos pontos de venda do cartão "Zona 

Azul" de estacionamento rotativo pago no município de São Caetano do Sul e 

/ ou que determine à licitante vencedora do certame para gerenciamento deste 

serviço que o faça. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0207/15. 
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Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

0279/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo, visando realizar uma readequação da 

iluminação na rua Espírito Santo, entre as ruas Clemente Ferreira e São Paulo, 

bairro Santo Antônio. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

0280/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todas 

as ruas do bairro Prosperidade. Colocado em votação, fica "Aprovado.". 

Processo nº. 0363/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente no período de carnaval, nas principais vias do município. 

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0372/15. Fábio Soares 

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

de Congratulações para Eleni Alvejan e Sergio Medeiros, participantes do 

projeto Mundo Cão. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

0389/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando tornar obrigatória a 

divulgação oficial de vacinação nas contracapas dos cadernos distribuídos aos 

alunos das escolas públicas municipais de toda a região metropolitana do 

Grande ABC Paulista. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

00395/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais, de Voto de Congratulações ao senhor Governador do Estado de 

São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, pela sanção da Lei nº 15.689/2015, que torna 

permanente o Programa de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama, 

denominado "Mulheres de Peito". Colocado em votação, fica "Aprovado.". 

Processo nº. 0269/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo, visando informações 

sobre se há custos para as empresas de telefonia fixa e empresas de TV a cabo 

utilizarem os postes destinados à fiação elétrica e iluminação. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0287/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Neide Giovanelli. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0288/15. Marcel Franco 
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Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Apparecida Ferreira. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0364/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais, de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Virginia Massei 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 

0365/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais, de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Alberto 

dos Santos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0394/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais, de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Antônio Cellotto 

Filho. 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 respeitado um 

minuto de silêncio em memória da Sra. Neide Giovanelli, da Sra. Maria 

Apparecida Ferreira, da Sra. Virginia Massei Mazzutti, do Sr. Jorge Alberto 

dos Santos e do Sr. Antônio Cellotto Filho. Assim é procedido. Esgotadas as 

matérias do Expediente passa-se à fase de Explicação Pessoal. Em questão 

de ordem, o Vereador Edison Roberto Parra solicita ao Presidente a suspensão 

da Sessão Ordinária a fim de receber as mães e pais do CTNEN, para uma 

reunião com os Srs. Vereadores. O Sr. Presidente comunica que a Sessão será 

suspensa por 15 minutos, a fim de receber os familiares e encaminhar as 

demandas ao Sr. Prefeito. É reaberta a Sessão e assume a Presidência da Mesa, 

o Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz Vidoski que faz a chamada 

nominal dos senhores Vereadores. Faz uso da palavra o Edil Fábio Soares de 

Oliveira. Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da 

explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. Com a palavra, a 1ª 

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

Ordem do Dia. I - Processo nº 1918/14. Severo Neto de Oliveira. Projeto de 

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

São Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da 

Advocacia Sulsancaetanense’ 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 
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turno”. II - Processo nº 2313/14. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, o ‘Dia de Combate à Homofobia’ 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. Para encaminhar votação, 

fazem uso da palavra os Edis Aparecido Inácio da Silva e Eder Xavier. 

Ninguém mais desejando utilizar a palavra, esta é encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado em 1º turno”. Esgotados os motivos que nortearam 

a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e quinze 

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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