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ATA DA 6ª 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 MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

 

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

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 5ª Sessão Ordinária 

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

Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura da matéria destinada ao 

Expediente. Processo nº 1983/97. Prefeito Municipal. Ofício encaminhando 

cópia do Decreto nº 10.846, de 06 de março de 2015. “Ciente”. Processo nº. 

0957/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de todas as novas edificações preservar no mínimo de 2% de 

solo permeável para drenagem de águas pluviais e dá outras providências".". 

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

0958/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

proibição do acondicionamento nos mesmos expositores de acesso ao público 

de bebidas não alcoólicas com as alcoólicas nos comércios da cidade de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.". Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0959/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a identificação dos pacientes nos 

leitos da rede pública e privada de Saúde na cidade de São Caetano do Sul e 

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

Orçamento. Processo nº. 0960/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de curso de treinamento e 

simulação contra incêndio para funcionários de estabelecimentos comerciais, 

casas noturnas, boates, casas de shows, hotéis, restaurantes, promotores de 

eventos e similares, e dá outras providências.". Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0962/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a autorização para os 
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usuários dos serviços de água no município de São Caetano do Sul instalarem 

dispositivo eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro, e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 0963/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei 5.112, de 10 de 

abril de 2013, para nomear de 'Rinaldo Gissoni' o concurso literário 

'Compartilhando Cidadania' no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0969/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre o incentivo à criação da 'Parada Segura' e 

critérios para desembarque de mulheres, fora da parada de ônibus em período 

noturno nos veículos de transporte coletivo do município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 0982/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o incentivo da instalação do 'Telhado 

Verde' em novas construções residenciais e condomínios verticais 

multifamiliares no município de São Caetano do Sul e dá outras providências". 

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

0983/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à criação de políticas públicas visando a implantação da 'Arquitetura 

Sustentável' em novas edificações residenciais, comerciais e industriais no 

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

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0992/15. Eder 

Xavier. Projeto de Lei que “Institui a 'Semana de Conscientização e Combate 

À Fibromialgia' no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

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

Redação e Finanças e Orçamento. rocesso nº. 0996/15. Maurício Fernandes 

da Conceição. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Caminhada em Prol 

da Mulher' e dá outras providências". Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1008/15. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas de São Caetano do 

Sul, a 'Semana Municipal de Combate e Prevenção às Doenças Renais', e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 1015/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre o estímulo ao fomento de cinemas itinerantes nas regiões 

carentes do município de São Caetano do Sul.”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1016/15. Edison Roberto 
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Parra. Projeto de Lei que dispõe sobre o estímulo para a realização da Copinha 

de Futebol Infanto Juvenil Municipal e dá outras providências.". Às 

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

1017/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo 

à prevenção ao alcoolismo entre as mulheres, e dá outras providências.". Às 

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

1018/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário 

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

da Programação de Estudos Sobre a Constituição Federal Brasileira', na rede 

municipal de ensino, e dá outras providências.". Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1037/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo, em iniciativa 

conjunta com as APMs, à Política de Apadrinhamento Escolar e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1038/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização das cadeirinhas 

de bebê fixadas em carrinhos de supermercado, hipermercado e congêneres e 

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

Orçamento. Processo nº. 1039/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Institui o estímulo à criação do projeto 'Recomeçar - torne-se uma 

empresa amiga da 3ª idade' e dá outras providências.". Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1053/15. Eder 

Xavier. Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei 

4.279 de 04 de maio de 2005, alterada pela lei 4.388 de 03 de maio de 2006, 

que proíbe a entrada de qualquer espécie animal nos estabelecimentos 

comerciais de acesso ao público que especifica.". Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1058/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à instalação de sistema 

neutralizador de odores nos veículos coletores compactadores de lixo e nos 

compactadores estacionários de lixo do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 1067/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre o estímulo para a utilização de papel reciclado, confeccionado 

integralmente com aparas pós-consumo, em órgãos públicos no âmbito do 

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

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1068/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

informação, junto ao preço, quando os produtos em promoção estiverem com 
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a data de validade próxima do vencimento, e dá outras providências.". Às 

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

1069/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que  “Dispõe sobre as regras 

para comercialização de alimentos em trailers, vans e veículos similares - 

Food Trucks - e dá outras providências". Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento. Processos nºs. 0955/15 e 0956/15. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas em todo o bairro Nova Gerty; e determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0965/15 a 0967/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município:  a possibilidade de designação de vigilante 

noturno para as escolas da rede municipal de ensino;  a instalação de porta-

sacos e lixeiras para coleta de dejetos de animais nas praças do município; e  

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre que “Disponha 

sobre o fornecimento de leite sem lactose para crianças carentes da cidade de 

São Caetano do Sul, nos termos específicos e dá outras providências.”. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0971/15 a 0980/15. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município:  realizar a poda das árvores de todas as ruas do 

bairro, em especial da rua Solimões, e demais adjacentes, bairro Santa Maria;  

a poda da árvore localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 384, 

bairro Cerâmica;  a poda da árvore localizada na rua Maranhão, n° 1093, 

bairro Santa Paula;  manutenção geral na EMEI José Ferrari, na rua Paraíba, 

nº 646, Centro; acelerar a incorporação do abono concedido ao salário dos 

servidores da área da educação de maneira efetiva;  a distribuição dos kits 

escolares para os alunos da rede municipal de ensino;  alterar a Lei de nº 

4239/04, regulamentada pelo decreto de nº 9095/05, no tocante a prorrogação 

do horário das 23:00 para às 24:00 hs, principalmente para os bares, 

lanchonetes e restaurantes localizados no entorno da USCS, prioritariamente 

na rua Joana Angélica, bairro Barcelona;  a possibilidade de realizar extração 

da árvore localizada na avenida Paraíso, nº 203, bairro Oswaldo Cruz;  o 

incentivo e a fiscalização nos imóveis desocupados, notificando as 

imobiliárias responsáveis para providencias no sentido de garantir que todo 

local onde houver água parada seja eliminada; e  determinar mão única de 

direção na rua aparecida, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0986/15 a 0990/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

prevenção e combate à dengue, determinando a vistoria do Centro Esportivo 

e Recreativo Pedro Furlan - Tamoyo, localizado na rua São Paulo, nº 200, 

bairro Cerâmica; a prevenção e combate à dengue, determinando a vistoria do 

Centro Esportivo e Recreativo Prosperidade - CESPRO, localizado na rua 

garça, nº 121, bairro Prosperidade; a prevenção e combate à dengue, 

determinando a vistoria do Centro Esportivo e Recreativo Miguel Marcucci - 

ABREVB, localizado na avenida Presidente Kennedy, nº 2.300, bairro Santa 

Paula; a prevenção e combate à dengue, determinando a vistoria do Centro 

Esportivo e Recreativo Santa Paula - Gonzaga, localizado na rua Luís Louza, 

nº 170, bairro Olímpico; e a prevenção e combate à dengue, determinando a 

vistoria do Centro esportivo e recreativo luiz baraldi - gisela, localizado na rua 

sebastião diogo , nº 99, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0994/15 e 0995/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instalar uma lombo faixa" na confluência formada pelas 

vias: avenida Tietê e rua Prestes Maia, bairro Nova Gerty; e revitalização do 

(CRE) Clube Recreativo Erasmo Batissaco, como um todo, situado na rua da 

Eternidade, nº 13, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

0998/15 e 0999/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  que 

execute intervenção no local pela precariedade do asfalto no seguinte trecho 

da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 71, bairro São José; e providenciar a 

troca da peça de concreto do caminho existente no meio da área verde, situada 

entre a rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, rua Humberto Fernandes Fortes, 

bairro são jose. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1000/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação 

do Centro de Audiologia de São Caetano do Sul”. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1001/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações do Velório Municipal de São Caetano do 

Sul, na rua Rio Grande do Sul, nº 790, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1004/15 a 1007/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a retirada de água parada no Parque Santa 

Maria (Guaiamu), localizado na rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, nº 501, bairro Santa Maria; ao enxame de abelhas na rua Justino 

Paixão, nº 317, bairro Jardim São Caetano; melhorias, revitalização e 
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manutenção do Parque Santa Maria (Guaiamu), localizado na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 501, bairro Santa Maria; e a 

capinagem em toda a extensão da avenida Presidente Kennedy, bairro Santa 

Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1009/15 e 1010/15. 

Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando reparos 

necessários na manta asfáltica do leito carroçável na avenida do Estado, nº 

2.060, em frente à Indústria de Móveis Bartira, bairro Fundação; e o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a internet móvel 'Wi-Fi' em 

todas as repartições públicas do município e dá outras providências. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 1011/15. Flávio Martins Rstom. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, visando a disponibilização do ”Teste Rápido 

de Dengue”, nas unidades de saúde municipal: Centro Policlínico Gentil 

Rstom, Hospital de Emergências Albert Sabin e Centro de Especialidades 

Médicas Samuel Klein. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1013/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

realizar as obras do Programa Asfalto Novo, em horários alternativos, quando 

realizadas em vias consideradas de tráfego intenso. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1019/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando poda das árvores que 

atualmente prejudicam o fornecimento de energia aos logradouros de números 

96 a 104, todos situados na rua da garça, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1022/15 a 1029/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, a instalação de semáforo para pedestres na "lombo faixa" instalada 

na rua joão pessoa, defronte à entrada do Módulo III, (subsolo), do Terminal 

Rodoviário Nicoalu Delic, Centro; a pintura de toda a área física da 

Coordenadoria Municipal da Juventude - Estação Jovem, situada sobre a 

Estação Nicolau Delic, rua Serafim Constantino, Centro; determinar à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, a realização de vistoria 

técnica e de manutenção e, se necessário, a troca das mangueiras de todo 

sistema contra incêndio do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin 

- hmeas, rua aurélia, nº 101, bairro Santa Paula; determinar à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, a manutenção na rampa utilizada 
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pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, situada na rua Rafael 

Corrêa Sampaio, esquina com a rua Rio Grande do Sul, bairro Santo Antônio; 

determinar à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, a 

intervenção na via pública, devido a ocorrência de afundamento no solo, na 

rua Lourdes, nº 177, bairro Nova Gerty; determinar à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, a reforma da calçada em toda sua extensão ao 

lado do Clube Águias de Nova Gerty, rua Juruá, bairro Mauá; determinar à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, a instalação de 

iluminação no pátio da coordenadoria municipal da juventude, rua Serafim 

Constantino, Centro; e determinar à Secretaria Municipal de Saude - 

SESAUD, manifestar a presença da Vigilância Sanitária, buscando coibir a 

presença de focos de dengue, na construção localizada no seguinte endereço: 

Alameda Araguaia, nº 873, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1031/15 e 1032/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

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

“Programa de internet móvel Wi-Fi praças e parques conectados” nas praças 

e parques do município de São Caetano do Sul e dá outras providências; e  o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação de espaço 

nos terminais rodoviários de transporte coletivo de passageiros do município 

de São Caetano do Sul para afixar painéis ou cartazes contendo informações 

de vagas de empregos disponibilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico (SEDERT). “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

1035/15 e 1036/15. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de aparelhos de ginástica no Espaço de Lazer e Recreação José 

Agostinho Leal, situado no quadrilátero formado pela avenida Tietê, rua 

Prestes Maia, rua Boa Vista e rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty; e  a 

possibilidade de disponibilizar nas unidades básicas de saúde do município 

repelentes para o combate ao mosquito aedes aegypti ( dengue ). “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1041/15 a 1052/15. Eder Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: manutenção, conserto da calçada, localizada na rua Perrella, 

nº 244, bairro Fundação; a poda da vegetação da praça José Jacome Formiga, 

situada na avenida Presidente Kennedy; a poda das árvores existente na rua 

Espírito Santo, nº 375, Hospital São Caetano, bairro Santo Antônio; a poda 

das árvores existentes no cruzamento da avenida Goiás com a rua Goitacazes, 

nº 285, Centro; a revitalização da pintura da sinalização gráfica horizontal 
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“PARE", na alameda Cassaquera com a rua oriente, nº 823, bairro Barcelona; 

a prevenção e combate à dengue, determinando a vistoria do CIEE Alcina 

Dantas Feijão - Águias, localizado rua Juruá, 50, travessa Nilson Monte - 

bairro Mauá; a prevenção e combate à dengue, determinando a vistoria do 

Centro Esportivo e Recreativo Arthur Garbelotto, localizado rua Ceará, 509, 

bairro Fundação; a prevenção e combate à dengue, determinando a vistoria do 

Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida, localizado na avenida 

Walter Thomé, nº 64, bairro Olímpico; a prevenção e combate à dengue, 

determinando a vistoria do Centro Esportivo e Recreativo CER Victório 

Dal’Mas - Santa Maria, localizado na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 

1.301, bairro São José; a prevenção e combate à dengue, determinando a 

vistoria do CISE Moacyr Rodrigues (3ª idade), localizado a rua Rafael Corrêa 

Sampaio, nº 600, bairro Santo Antônio; a prevenção e combate à dengue, 

determinando a vistoria do Conjunto Aquático Carlos Antônio Biazotto, 

localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 120, bairro São José; e a 

prevenção e combate à dengue, determinando a vistoria do Conjunto Aquático 

Leonardo Speratte, localizado na avenida Walter Thomé, nº 64, bairro 

Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1054/15 e 1055/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando otimizar a 

sinalização de pedestres com a instalação de uma lombofaixa ou de semáforo 

de pedestre, no seguinte endereço: rua Sílvia, nº 1.980, cruzamento com a rua 

amazonas, bairro Nova Gerty; e manutenção no poço de visita localizado na 

rua João Ramalho, entre as ruas São Bernardo e Santo André, bairro Boa 

Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1056/15 e 1057/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: que analise, em caráter de 

urgência,  com vistas a ter ciência dos danos suportados por moradores das 

ruas João Rela, Desirré Malateaux, João Batista Negro e Constantino de 

Moura Batista - bairro Mauá, cujos imóveis fazem divisa com o Instituto Mauá 

de Tecnologia - IMT, por ocasião das árvores plantadas em seu terreno; e 

alterações no Decreto nº 9.736, de 27 de junho de 2008, alterado pelo Decreto 

nº 10.835, de 30 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a regulamentação do 

sistema de bilhetagem eletrônica para o serviço público de transporte coletivo 

de passageiros por ônibus, em São Caetano do Sul, e dá outras providências”. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1061/15 e 1062/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 
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seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre instituir a campanha de conscientização dos 

estudantes da rede municipal de ensino, bem como os pais e responsáveis, 

acerca da observância aos códigos de Ética e de condutor dos 

estabelecimentos de ensino a que estiverem vinculados e dá outras 

providências; e a retirada dos veículos abandonados nas vias do município, 

pois estão servindo de dormitórios para moradores de rua, avenida Tietê, nº 

179, em frente ao bosque da viúva, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1063/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a ampliação da 

demarcação de solo existente no seguinte endereço: avenida Paraíso, nº 574, 

bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1064/15. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando reparos na manta asfáltica localizada na rua Aquidabam, 

na entrada para a avenida dos Estados, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1066/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando  a instalação de sinalização viária “Dê 

a preferência” no cruzamento formado pela rua Perrella com a avenida dr. 

rodrigues rodrigues alves, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1070/15 a 1083/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  a 

realização de estudos no sentido de incluir no Programa de Recapeamento 

Asfáltico, rua Doutor Mário Freire, bairro Santo Antônio;  a realização de 

estudos no sentido de incluir no Programa de Recapeamento Asfáltico, a rua 

Olavo Bilac, bairro Santo Antônio;  a realização de estudos no sentido de 

incluir no Programa de Recapeamento Asfáltico a rua Constituição, bairro 

Cerâmica;  a realização de estudos no sentido de incluir no Programa de 

Recapeamento Asfáltico a rua Tupi, bairro Cerâmica;  a realização de estudos 

no sentido de incluir no Programa de Recapeamento Asfáltico a rua 

Margarida, bairro Santo Antônio;  a realização de estudos no sentido de 

providenciar a devida manutenção da calçada existente na rua José Ferrari, no 

trecho que se inicia na rua Major Carlos Del Prete até a divisa com o número 

99, bairro Santo Antônio;  a realização de estudos no sentido de programar 

para que as obras de benfeitorias que impactem no trânsito, sejam realizadas 

em horários que não coincidam com os horários de “pico", evitando assim o 

congestionamento de veículos nas principais vias de nossa cidade; a realização 
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de estudos no sentido de instalar placas indicativas mais visíveis, farol 

amarelo piscante, lombada ou sinalização de solo nas proximidades do 

cruzamento das vias: rua Espírito Santo e rua Casemiro de Abreu, bairro 

Cerâmica;  a realização de estudos no sentido de instalar placas mais visíveis, 

lombadas, farol amarelo piscante ou quaisquer outros meios que alertam para 

o cruzamento das vias: rua Espírito Santo e rua Engenheiro Rebouças, bairro 

Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando liberar o acesso aos motoristas que trafegam na 

avenida Fernando Simonsen e que necessitam entrar na rua Espírito Santo no 

sentido Bairro-Centro; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando instalar um farol de 3 fases no 

cruzamento das vias: rua São Paulo e rua Rio Grande do Sul, bairro Santa 

Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando instalar um farol de 3 fases no cruzamento das vias: rua São 

Paulo e avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Santa Paula; ampliar o 

programa que fornece fraldas aos munícipes que necessitam da utilização do 

produto; e ampliar o programa de fornecimento de cadeiras de rodas ou de 

banho aos munícipes que necessitem destes equipamentos. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1088/15 a 1090/15. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município:  realizar a poda das árvores de todo o canteiro central da 

avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José;  a criação de um espaço 

de lazer no bairro Fundação; e  a limpeza dos bueiros nas ruas Graça Aranha 

e Herculano de Freitas, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 0953/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

em todo o bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0954/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0964/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à FEBRABAN, 

visando solicitar às agências bancárias de São Caetano do Sul a  instalação e 

disponibilização de guichês  de caixa rápido.". Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0991/15. Eder Xavier. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas ao longo da rua Paraguassu, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0997/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

aes eletropaulo - scs,  visando providenciar vistoria e a devida manutenção 

nos diversos postes que possuem  fios caídos e/ou pendurados na cidade de 

São Caetano do Sul, rua Juruá, rua Tocantins e rua Marlene, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1002/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações do 

Velório Municipal de São Caetano do Sul, na rua Rio Grande do Sul, nº 790, 

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". 

Processo nº. 1003/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

e possível rebaixamento da calha do Ribeirão dos Meninos e do Rio 

Tamanduateí, que fazem divisa com o município de São Caetano do Sul e que 

margeiam a região, a fim de prevenir eventuais alagamentos, enchentes e 

transtornos à população. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1014/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua dos Meninos, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1020/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa aes eletropaulo, visando 

realizar a troca do transformador situado na rua Eldorado, esquina com a rua 

dos Diamantes, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1030/15. Fábio Soares de Oliveira. Requeremos 

à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que se digne enviar ofício a Empresa 

AES Eletropaulo - SCS, avenida Goiás, 215, Centro, 09.521-310, São Caetano 

do Sul - SP, providenciar a manutenção nos postes na seguinte via, pois estão 

com a fiação pendurada, rua Nelly Pellegrino, entre as ruas Marlene e 

Tocantins bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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"Aprovado.". Processo nº. 1040/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

no entorno da E.E. Padre Alexandre Grigolli, rua Nelly Pellegrino, bairro 

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

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

1065/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais, Voto de Congratulações pela posse da nova Diretoria da 

Academia De Letras da Grande São Paulo - ALGRASP, ocorrida no mês de 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo 

nº. 1084/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando disponibilizar outras linhas 

de ônibus municipais para circulação na 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. 1085/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da rua Serafim Carlos, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1087/15. Roberto Luiz Vidoski. 

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

Congratulações ao Presidente da ALESP, Sr. Fernando capez, Deputado 

Estadual (PSDB), eleito para Presidir A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa de São Paulo, para o primeiro biênio 2015-2017, da 18ª 

Legislatura, obtendo uma expressiva vitória. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0970/15. Eclerson Pio Mielo. 

Moção de Apoio à USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e 

ao Diário do Grande ABC pela parceria que deu origem ao "Observatório da 

Educação do Grande ABC". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0981/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, 

visando informações sobre qual a data prevista para início das obras no 

residencial Tietê Empreendimentos Imobiliários e quais os motivos as obras 

não terem começado. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". 

Processo nº. 1021/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

13 

hae 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando informações sobre as 

providências quanto a manutenção na rede elétrica e nos transformadores 

situados na rua da Garça, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0993/15. Eder Xavier. 

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

Pesar pelo falecimento do Sr. José Zacarias de Oliveira. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1059/15. Marcel Franco 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do senhor Gelson Gomes Ferreira. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1060/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento do escritor, poeta e trovador, Antônio 

Gomes de Melo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo 

nº. 1086/15. Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais, Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor Rubens 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Em questão de 

ordem, o Sr. Presidente, Roberto Luiz Vidoski, solicita que seja respeitado um 

minuto de silêncio em memória dos senhores José Zacarias de Oliveira, 

Gelson Gomes Ferreira, Antônio Gomes de Melo e Rubens Saraceni. Assim 

é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Usa da palavra o Edil: Aparecido Inácio da Silva. O Sr. 

Presidente Paulo Higino Bottura Ramos solicita e o Vice-Presidente Roberto 

Luiz Vidoski assume a Presidência da Mesa. Dando continuidade à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores, usam da palavra os Edis:  Eder 

Xavier, Edison Roberto Parra e Fábio Soares de Oliveira. O Vice-Presidente 

Roberto Luiz Vidoski solicita e a 1ª Secretária Magali Aparecida Selva Pinto 

assume a Presidência da Mesa. Dando continuidade à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores, usa da palavra o Edil Roberto Luiz Vidoski. O 

Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, assume a Presidência da Mesa. 

Terminada a chamada nominal e ninguém mais desejando utilizar a palavra é 

esgotada a fase de explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - 

Processo nº 2265/14. Paulo Roberto de Jesus. 2ª Discussão e Votação do 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

14 

hae 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.862, 

de 28 de dezembro de 1.999, e dá outras providências.”. Parecer da Comissão 

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

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

turno”. “Publique-se”. Para declarar voto, faz uso da palavra o autor, 

Vereador Paulo Roberto de Jesus. II - Processo nº 3197/14. Edison Roberto 

Parra. 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 ‘Mês de 

Estímulo à Vacinação contra a Gripe para Mulheres Gestantes’.”. Parecer da 

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

e Orçamento, favorável. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

encontram-se na mesa as Emendas E1, E2, informando que a votação será 

realizada sem prejuízo das emendas. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 2º turno, sem prejuízo das emendas”. A Nobre Vereadora 

Magali Aparecida Selva solicita a dispensa da leitura das emendas e a 

discussão sobre as mesmas seja conjunta. Colocado em votação a dispensa da 

leitura das emendas e a discussão conjunta, fica "Aprovado”. Colocado em 

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

emendas são colocadas em votação separadamente: Emenda nº 1. Colocada 

em votação, fica “Aprovada”. Emenda nº 2. Colocada em votação, fica 

“Aprovada”. Remeta-se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para 

entrosamento das emendas e apresentar a Redação Final. III - Processo nº 

3632/14. Gersio Sartori. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o ‘Concurso de Rei e Rainha da Primavera da Terceira Idade’ no 

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

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno”. “Publique-

se”. IV - Processo nº 3674/14. José Roberto Espíndola Xavier. 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 caminhada recreativa, 

educativa e protetora na companhia de cães, a ‘Cãominhada’, 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 
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votação, fica “Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. V - Processo nº 

1412/14. Carlos Humberto Seraphim. Discussão e Votação Únicas Adiadas 

do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade ao Projeto de Lei que “Estabelece medidas mínimas 

para demarcação de vagas de garagens públicas ou privadas destinadas ao 

público em geral ou localizadas em condomínios comerciais ou residenciais 

destinadas ao uso coletivo ou privado.”. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar votação, faz 

uso da palavra o Vereador Carlos Humberto Seraphim, que solicita o 

arquivamento do projeto de sua autoria. Colocado em votação o pedido de 

arquivamento, fica “Aprovado”. Arquive-se”. VI - Processo nº 1813/14. 

Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

que “Institui o estímulo à realização de feiras de ciências para exposição dos 

trabalhos realizados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino de São 

Caetano do Sul.” Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. VII - Processo Nº 4544/14. Eder 

Xavier. Discussão e votação únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade ao Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a instalação de itens de segurança nas escadas, rampas e ressaltos nos 

locais que especifica e dá outras providências.”. Colocado em discussão, faz 

uso da palavra o Vereador Eder Xavier, que solicita vistas por 3 sessões do 

parecer. Ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação o pedido de vistas por 3 sessões, é o pedido “Aprovado Vistas 

por 3 Sessões”. VIII - Processo Nº 0783/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de resolução que “Concede licença ao 

Vereador Roberto Luiz Vidoski, para tratar de assuntos particulares, pelo 

prazo de 22 (vinte e dois) dias, no período de 23 de março a 13 de abril de 

2.015 e dá outras providências.”.  Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado". "Publique-se". Para declarar voto, faz uso da palavra o autor, 

Vereador Roberto Luiz Vidoski. O Sr. Presidente solicita para que seja feita a 

convocação do respectivo suplente. Esgotados os motivos que nortearam a 

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

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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