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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS  VINTE E OITO 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta 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 10ª Sessão 

Ordinária, e as Atas da 6ª e 7ª Sessões Extraordiárias são “Aprovadas”. O Sr. 

Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido aprovado na 10ª 

Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução que concede a licença requerida à 

Mesa pelo nobre Vereador Aparecido Inácio da Silva e convocado, nos termos 

do §4º, do Art. 74, do Regimento Interno, estando presente, nesta sessão, o Sr. 

Flávio Ubirajara Bochetti, Suplente da Coligação “Confiança no Futuro” 

(PP/PDT/PSDC), o Presidente solicita e os Vereadores Eder Xavier e José 

Roberto Espíndola Xavier acompanham-no até o Plenário, para assumir a 

Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa o 

diploma, bem como a Declaração de Bens. Após proceder a leitura de 

compromisso, o Sr. Presidente convida o empossado Edil Flávio Ubirajara 

Bochetti para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz exercício da 

vereança, durante o período de afastamento do vereador titular, o Sr. Aparecido 

Inácio da Silva. Fez uso da palavra o Vereador Flávio Ubirajara Bochetti. 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 cópia 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 as 

Demonstrações Patrimoniais relativos ao mês de março de 2.015. Às 

Comissões de Finanças e Orçamento. Processo nº. 0743/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto 

nº 10.857, de 14 de abril de 2.015. “Ciente.”. Processo nº. 1978/15. Prefeitura 
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Municipal. Ofício do sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto 

nº 10.858, de 15 de abril de 2.015. “Ciente.”. Processo nº. 1844/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui na rede pública municipal de ensino 

de São Caetano do Sul o Boletim Educacional Eletrônico e dá outras 

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

Processo nº. 1891/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui a 

obrigatoriedade da inclusão de sistema de ar condicionado nos veículos 

destinados ao transporte público coletivo, 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. 1892/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Projeto de Lei que “Institui a criação de vagas para carros oficiais da 

imprensa, jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos, nos órgãos públicos em São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1897/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

receita médica para ministrar medicamentos em todas as creches e escolas 

particulares ou municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Às 

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

1898/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Determina aos 

estabelecimentos comerciais, compreendendo para tanto, todos os 

supermercados e hipermercados situados no município de São Caetano do Sul, 

a colocação em local visível, nas entradas e saídas dos estabelecimentos, de 

painéis informativos sobre os direitos do consumidor”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1899/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafos 1º e 2º 

ao artigo 1º da lei nº 4.116 de 14 de março de 2003, e dá outras providências”. 

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

1900/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o 

incentivo à criação de 'Parklets' no município de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 1901/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre a comunicação compulsória ao Ministério Público de 

matrículas e transferências de crianças cuja paternidade não seja definida”. Às 

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

1902/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o Banco 

de Registros de Milhagens e dispõe sobre a utilização de passagens e prêmios 

de milhagens aéreas advindas de recursos públicos do município de São 

Caetano do Sul”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 1903/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 
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Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de manter o fornecimento de energia 

elétrica domiciliar, no caso do consumidor em débito que dela dependa para 

tratamento médico, 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. 1932/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que  

“Promove a Gestão Compartilhada de Praças, 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. 1933/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projetos de lei que “Institui o estímulo à implantação do 

projeto ‘Família vem ler com a gente’ nas escolas da rede pública municipal de 

ensino, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1934/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes 

ilustrativos contendo a ‘Manobra de Heimlich’, e dá outras providências”. Às 

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

1935/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Incentiva a 

realização da campanha de conscientização sobre a síndrome de Burnout no 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1954/15. Carlos Humberto Seraphim. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de 

Saúde realizar gratuitamente, exames para diagnóstico dos distúrbios do sono 

e seu tratamento, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1988/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à inclusão do ‘Casamento 

Comunitário’ 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. Processo nº. 1989/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que “Institui, como política pública, o Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência - PROERD, no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1990/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instalação de bebedouros nas agências 

bancárias, 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. 2002/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Acrescenta alínea ‘f’ ao artigo 1º da Lei nº 4.517, de 05 de julho de 2007, que 

dispõe sobre o armazenamento e transporte de água mineral natural, no 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2003/15. José 
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Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à colocação 

de ganchos tipo cabide ou suportes em todas as instalações sanitárias de 

estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços, locais de culto religioso 

e repartições públicas, 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. 2018/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Estabelece a restrição aos profissionais da área de saúde, que atuem no âmbito 

do município de São Caetano do Sul, de utilizarem equipamentos de proteção 

individual com os quais trabalham, tais como jalecos e aventais, fora do seu 

ambiente de atuação e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2046/15. José Roberto 

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

da Lei nº 3.682 de 05 de maio de 1998, que dispõe sobre a atividade de 

transporte de mercadorias e serviços por meio de motocicletas, no município 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2060/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul a ‘Semana de prevenção e conscientização 

sobre doença pulmonar  obstrutiva crônica”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2068/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 

‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador 

José Renato Nalini, pelos relevantes serviços prestados ao município”. Às 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processos nºs. 

1825/15 a 1829/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando implantar 

sistema de protocolo na Unidade De Saúde Oftalmológica Dr. Jaime Tavares, 

localizado na rua Peri, nº 361, bairro Oswaldo Cruz; regulamentar no município 

de São Caetano do Sul a atividade econômica de estadia para animais de 

estimação, conhecida como “Pet hotel”; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando implantar sistema rotativo 

de estacionamento nas vias localizadas no Espaço Cerâmica, nos arredores do 

Park Shopping São Caetano, bairro Cerâmica; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando implantar 

sistema rotativo de estacionamento nas vias circunvizinhas ao Espaço 

Cerâmica, rua Major Carlos Del Prete e adjacências, bairro Cerâmica; e 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando otimizar a sinalização viária na rua Flórida em seu 
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cruzamento com a rua Votorantim, no bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1830/15 a 1832/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção da praça Itália, bairro Fundação; a implantação 

de uma faixa de pedestre na rua Heloísa Pamplona, nº 720, bairro Fundação; e 

a remoção do veículo abandonado ao lado do condomínio Világio Felicitta, 

Moinho Santa Clara, na rua Municipal, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1833/15 e 1834/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a elaboração de estudos visando a revitalização e 

conservação da praça José Jácome Formiga, rua Paraguassu, bairro Olímpico; 

e revitalização e manutenção da praça Faria Lima, bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1836/15 e 1837/15. Paulo Roberto de 

Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos - SESURB, visando recapear a parte faltante da rua Santo 

André, entre a rua Teobaldo de Nigris até avenida Presidente Kennedy, bairro 

Boa Vista; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando reformular o itinerário da linha 07 VIPE (Viação 

Padre Eustáquio), no ponto final situado na rua Boa Vista, visando eliminar 

uma conversão perigosa e transtornos no local. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1838/15 a 1841/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

- SESURB, visando a troca da lâmpada localizada na esquina da rua Boa Vista, 

esquina com a rua José Henrique de Sá, bairro Boa Vista; a revitalização de 

toda área física da praça situada no bairro Boa Vista, rua Boa Vista, nº 452; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a poda da árvore em frente ao endereço indicado, no bairro Boa Vista, 

rua Boa Vista, nº 452; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a troca das lâmpadas queimadas no 

bairro Boa Vista, rua Arlindo Marchetti, esquina com a rua Boa Vista, 441, 

bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1846/15 a 

1851/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar um centro de 

referência em exames e imagens a fim de sanar a demora para a realização de 

diagnósticos que dependem deste recurso; a criação de um PS para atuar em 

sintonia com o Hospital de Emergências Albert Sabin; revitalização geral e a 

troca do mobiliário do Centro De Saúde Dr. Manoel Augusto Pirajá da Silva, 
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avenida Senador Roberto Simonsen, nº 282, bairro Santo Antônio; a 

possibilidade de estender o horário de atendimento, de algumas UBSs 

localizadas em pontos estratégicos do município a fim de disponibilizar 

consultas até as 22:00hs; incluir um auxiliar no trajeto diário do “Mover”, como 

também verificar a questão de reconhecimento salarial dos motoristas pela 

extrema responsabilidade no desempenho dessa importante função; e a poda na 

vegetação do playground e da área externa da EMEI Jacob João Lorenzini. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1852/15 e 1853/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda das árvores localizadas no interior da EMI Ângela 

Massei, situada na rua Nestor Moreira, nº 360, bairro Cerâmica; e promover a 

devida manutenção da praça existente ao lado da EMI Ângela Massei. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1854/15 e 1855/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre isentar do pagamento das despesas com a realização de funeral 

à pessoa que for doador de órgãos; e disponibilizar terreno e efetiva construção 

de moradias populares no bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1857/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando conceder vaga provisória para crianças em 

idade de creches (EMI) em caso de mãe desempregada e que necessita se 

ausentar do lar em busca de recolocação profissional. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1858/15 a 1862/15. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda de árvores na praça Ivanhoé Spósito, localicada na 

rua Luiz Claudio Capovilla Filho, bairro São José; a colocação de um semáforo 

inteligente com 3 tempos, no cruzamento da rua São Paulo com Rio Grande do 

Sul, bairro Santo Antônio; a colocação de novos cestos de lixo em todas as ruas, 

pela cidade de São Caetano do Sul; determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no bairro Santo Antônio, principalmente nas vias: Espírito 

Santo, Goiás e São Paulo, uma vez que nestes locais, nossos munícipes estão 

sendo vítimas de furtos e roubos, constantemente; e colocação de um semáforo 

inteligente com 3 tempos, no cruzamento da rua São Paulo com a avenida 

Senador Roberto Simonsen, no bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1865/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando ampliar o número de agentes do PSF (Programa Saúde 

da Família), a fim de realizar as visitas domiciliares com maior frequência e 

cobrir com essa atenção especializada todas as áreas do município. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1871/15 a 1875/15. José Roberto 
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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 a obrigatoriedade de divulgação da Página da Mulher 

no site oficial da Prefeitura da cidade de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

instalação de sistema de energia solar para iluminação nos prédios públicos; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação e instituição 

da educação e conscientização digital - Segurança na Rede - na grade curricular 

das escolas municipais e municipalizadas de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

acesso de visitantes ao âmbito escolar nas instituições de ensino público e 

particular do município e dá outras providências; e o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre prever e estimular a doação de alimentos 

preparados, em condições de consumo, pelos estabelecimentos que específica, 

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

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1876/15 a 1879/15. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: conceder o benefício da refeição também aos 

funcionários concursados da área da saúde, mas com vínculo com a FUMUSA 

- Fundação Municipal da Saúde de São Caetano do Sul; aumentar a 

disponibilidade do auxílio transporte escolar e suprir a demanda existente em 

nosso município; notificar o proprietário do seguinte terreno, para que proceda 

rigorosa limpeza, avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 596, bairro 

Fundação; e a possibilidade de realizar pintura de faixa de solo com os dizeres 

“CARGA DESCARGA” na rua Martim Francisco, em frente ao nº 524, bairro 

Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1880/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a retirada 

do poste localizado na calçada do estacionamento das Casas Bahia, na altura 

do número 495 da avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1881/15 a 1890/15. Eder Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da vegetação da praça Moraes Sarmento, bairro 

Cerâmica; o aumento da frota de ambulâncias do Hospital Municipal de 

Emergências Albert Sabin, à rua Aurélia, nº 101, bairro Santa Paula; a 

manutenção e revitalização das instalações do Centro Esportivo e Recreativo 

(CER) Victório Dal’Mas - Santa Maria, localizado na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, nº 1301, bairro São José; a manutenção e revitalização das instalações 

do Centro Esportivo e Recreativo - CER Bochófilo, localizado na rua Rio 

Grande do Sul, nº 1083, Centro; a manutenção e revitalização das instalações 
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do clube CER Miguel Marcucci - ABREVB, situado na avenida Presidente 

Kennedy, nº 2300; manutenção e revitalização das instalações do Centro 

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

Louzã, nº 170, bairro Olímpico; a manutenção e revitalização das instalações 

do CIEE Alcina Dantas Feijão - Águias, localizado na rua Juruá, nº 50, bairro 

Mauá; a manutenção e revitalização das instalações do Centro Esportivo e 

Recreativo (CER) - Luiz Baraldi - Gisela, localizado na rua Sebastião Diogo, 

nº 99, bairro Boa Vista; a manutenção e revitalização das instalações do Centro 

Esportivo e Recreativo (CER) - Arthur Garbelotto - Fundação, localizado na 

rua Ceará, nº 509, bairro Fundação; e a manutenção e revitalização das 

instalações do Centro Esportivo e Recreativo (CER) - Pedro Furlan, localizado 

na rua São Paulo, nº 200, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1893/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a implantação de telas nos bueiros existentes 

em todas as vias públicas do município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1895/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a adoção de medidas para a instalação de redutor de 

velocidade e reforço na sinalização, nesse sentido, nas proximidades do nº 200, 

da rua Lourdes, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 1896/15. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que as UBSS Nair Spina Benedicts localizada no bairro Oswaldo 

Cruz, Maria Corbeta Segato no bairro Prosperidade e o Centro Policlínico 

Gentil Rstom no bairro Nova Gerty, passem a funcionar como Pronto Socorro 

das 7h às 22 horas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1904/15 e 

1905/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

placa de nomenclatura na travessa Francesco Fiorotti, bairro Nova Gerty; e a 

instalação de novos postes de iluminação e/ou melhorar a iluminação dos já 

existentes na rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1919/15 a 1924/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de viaturas a fim de fiscalizar o estacionamento 

irregular no seguinte endereço: rua Maria Teixeira Mourão Maresti, ao lado da 

praça Moraes Sarmento, bairro Cerâmica; o envio de equipe para efetuar o 

reparo no piso da calçada da avenida Goiás, nº 671, Centro; a retirada de 

parafusos e estrutura de cimento instalada na calçada da avenida Goiás, nº 671, 

Centro; a manutenção na calçada da avenida Paranapanema, esquina com a rua 

Santos Parra, bairro Nova Gerty; a intervenção no buraco existente na rua 

Tapajós, entre a alameda São Caetano e alameda Cassaquera, bairro Barcelona; 
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e a pintura de sinalização de solo “carga e descarga”  na empresa situada na rua 

casemiro de abreu, nº 154, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1929/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a execução da poda da árvore localizada na rua Nestor 

Moreira, nº 405, próximo à rua Amazonas, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1931/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a revitalização em toda a extensão do terreno 

que abriga as torres da Eletropaulo, a fim de que seja transformado em parque 

linear, na rua Nazareth, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1938/15 a 1948/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda da vegetação localizada às margens do Ribeirão dos Meninos; 

recapeamento asfáltico na avenida Tietê, próximo à avenida Lions Club, bairro 

Nova Gerty; a poda da vegetação na praça Josefa Niceto, localizada na 

confluência das avenidas Tietê e Lions Club, bairro Nova Gerty; a capina do 

canteiro central da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro 

Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua Rio Grande da Serra, especialmente 

próximo ao número 208, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico na rua 

Giácomo Dalcin, bairro Mauá; a reforma do passeio público da rua São 

Sebastião, especialmente no trecho compreendido entre a rua Rio Grande da 

Serra e avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; a instalação de grelhas utilizadas 

para o escoamento de água, no viaduto dos Autonomistas; poda da copa das 

árvores localizadas na rua Primeiro de Maio, entre as ruas Washington Luís e 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro São José; o recapeamento 

asfáltico na rua Ingá, bairro Oswaldo Cruz; e a regulamentação, por meio de 

decreto, da Lei Municipal nº 4.992, de 20 de abril de 2011, que institui o plano 

de arborização urbana. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1957/15 

a 1961/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

de monitoramento por câmeras de segurança em pontos estratégicos das vias 

públicas da cidade; a demarcação de sinalização vertical (placa) e de espaço 

carga e descarga, no estabelecimento comercial Vila da Paleta na avenida 

Goiás, nº 1.754, bairro Barcelona; a limpeza do canteiro na rua Nazareth, bairro 

Barcelona; a manutenção e revitalização da praça da Riqueza, situada na 

avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; e a construção e manutenção de 

passeios em todos os bairros da cidade, bem como criar um disque-calçadas. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1964/15 a 1973/15. Fábio Soares 

de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 
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de Serviços Urbanos - SESURB, visando devida correção do asfalto no leito 

carroçável que se encontra danificado na avenida Tietê, nº 1.172, bairro Nova 

Gerty; ação em todos os bancos instalados nas dependências do próprio 

municipal, praça Rotary Club, bairro Boa Vista; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando poda da árvore 

em virtude dos transtornos que os galhos estão ocasionando no local, rua 

Arlindo Marchetti, nº 1.091, bairro Santa Maria; poda e limpeza do canteiro 

existente na junção das vias: rua Capivari, esquina com a rua Carmine Perella, 

bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando retirada da árvore que se encontra podre e possui 

os galhos secos caindo sobre os bancos e aos pedestres que transitam pelo local, 

rua João Molinari, esquina com a rua Bahia, bairro Boa Vista; a revitalização 

da estrutura física do quiosque e base da Guarda Civil Municipal que 

atualmente apresenta diversas rachaduras, praça da Figueira, bairro Boa Vista; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a instalação de “Redutor de Velocidade” na rua Porto Calvo, esquina 

com a rua Silvia, bairro São José; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, visando o envio de equipe da vigilância 

sanitária no endereço citado, onde os moradores relatam a presença de focos de 

mosquitos na rua Francisco Alves, ao lado do número 52, bairro Boa Vista; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando poda das árvores existentes em todos os trajetos dos ônibus nas vias da 

nossa cidade; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a instalação de sinalização de trânsito “Proibido 

Estacionar - Exceto Carga e Descarga” no acesso de veículos as dependências 

da praça da Figueira, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1974/15 a 1977/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de bancos, aparelhos de ginástica e brinquedos infantis 

no “Parque do forno do Espaço Cerâmica”, sito à alameda Terracota, com 

alameda Porcelana, bairro Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando intervenção na avenida  

dos Estados, no trecho compreendido entre o Hipermercado Carrefour até o 

bairro Prosperidade, com a capinagem das calçadas, guias e sarjetas, avenida  

do Estado, bairro Prosperidade; poda das árvores limítrofes aos portões do 

Espaço Verde Chico Mendes, situado na avenida Fernando Simonsen, bairro 

São José; e alterar os critérios para a concessão da bolsa prevista no Programa 

Auxílio Transporte Escolar, estabelecendo como critério inicial a faixa etária 

dos inscritos, dos menores para os maiores. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 
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Processos nºs. 1979/15 e 1980/15. Fabio Constantino Palacio. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Obras - 

SEOHAB, visando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

regularizar o zoneamento das igrejas evangélicas em São Caetano do Sul, 

propondo que as mesmas possam se instalarem em toda extensão do território 

da cidade, com exceção das zonas estritamente residenciais; e determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações dos caixas 

eletrônicos bancários no município de São Caetano do Sul, nos dias de feriados 

federais, estaduais e municipais. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

1982/15 a 1987/15. 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 

construção de canteiro central entre as vias rua dos Cristais, esquina com a rua 

Perite e a avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Segurança - SESEG, visando para que a Guarda Civil 

Municipal realize rondas intensivas e a presença do Canil da GCM nas 

instalações das Indústrias Matarazzo, rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a limpeza de toda a extensão do terreno das Indústrias Matarazzo, na 

rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a instalação de redutores 

de velocidade em frente a Escola Municipal de Ensino Fundamental 28 de 

julho, localizada na rua Oriente, nº 501, bairro Barcelona; encaminhar 

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

poda da copa das árvores na avenida Paraíso, esquina com a rua Coelho Neto, 

bairro Olímpico; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD, visando o fechamento de todas as janelas e portas de acesso do 

prédio da antiga Clínica São Caetano, situado na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, nº 979, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 1991/15 e 1992/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico da avenida do estado com a rua Municipal, em frente a 

agência de automóveis da Fiat, bairro Fundação; e que seja implantado equipes 

da Rotam (Rondas Táticas com Apoio De Motocicletas) nos plantões noturnos 

da Guarda Civil Municipal. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

1996/15 a 2000/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

manutenção e revitalização da praça dos Imigrantes, sito à avenida Presidente 
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Kennedy, bairro Olímpico; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com motocicletas, nas principais vias da cidade, nos horários de pico; 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, sobre a criação no município de São 

Caetano do Sul, a central de documentos perdidos; implantação de sinalização 

no solo e instalação de semáforo na intersecção das ruas Iguaçu, dos Meninos, 

Nelson e Francisco Falsarano, todas no bairro Nova Gerty; e o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do cadastro para bloqueio do 

recebimento de ligações de telemarketing no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2005/15 a 2007/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de um bicicletário no 

Terminal de Ônibus Nicolau Delic, Centro; revitalização da praça José Jacome 

Formiga, situada na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Pala; e a 

visibilidade da placa na rotatória da avenida Presidente Kennedy, praça José 

Jacome Formiga, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 2013/15 e 2014/15. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: fixar lixeiras nos pontos de ônibus como um todo; e determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constante nas imediações e em 

toda extensão da rua Nazareth, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 2017/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua Santo Antônio, altura do nº 04, Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2033/15 a 2037/15. Paulo Roberto de Jesus. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando sincronizar o semáforo do cruzamento 

da rua Castro Alves com a rua Osvaldo Cruz, com o semáforo do cruzamento 

das ruas Castro Alves e Amazonas, bairro Cerâmica; a fiscalização no sistema 

de incêndio nos próprios públicos; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando efetuar reparos na via, por 

causa de buracos existentes na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 167, 

Centro; a criação de locais para estacionamento de bicicletas no município, 

como apoio e incentivo de uso a esse modal de transporte; e a instalação de 

infopontos em todo o município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2042/15 e 2043/15. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção do calçamento da rua São Francisco, bairro Santo 

Antonio; e a poda das árvores localizadas na rua Pedro José Lorenzini, Centro. 
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“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2044/15 e 2045/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Educação - SEEDUC, visando a distribuição de kits de higiene 

bucal para alunos das creches e escolas municipais; e o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre a construção de poços artesianos em hospitais 

da rede pública municipal de saúde. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 2050/15 a 2059/15. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar 

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

retirada de lixo e entulho que encontra-se entre os números 76 e 82 da rua Lítio, 

bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando reparos na manta asfáltica localizada entre os 

números 76 e 82 da rua Lítio, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando reparos na 

calçada em frente ao número 100 da rua das Pérolas, nº 100, bairro 

Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a poda de árvore localizada na avenida 

Prosperidade, nº 701, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda e retirada de galho 

quebrado na avenida Prosperidade, nº 645, bairro Prosperidade; encaminhar 

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

limpeza do terreno localizado na rua dos Mármores, nº 200, bairro 

Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando o reforço na pintura da faixa de pedestre localizada 

na rua dos Mármores, nº 255, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda de duas 

árvores localizadas na rua Urânio, nº 223, bairro Prosperidade; encaminhar 

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

poda da árvore localizada na rua do Níquel esquina com a rua dos diamantes, 

bairro Prosperidade; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a retirada de dois veículos abandonados 

na rua do Níquel, nº 77, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1868/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Febraban, visando solicitar às agências bancárias 

do município a proibição do uso de papel térmico na impressão de recibos e 

comprovantes bancários. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1869/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

hae  14 

 

de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no 

entorno das escolas públicas e privadas, nos horários de entrada  e saída dos 

alunos, com vistas a orientar o trânsito e reprimir atos delitivos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1870/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando a proibição de instalação de caixas eletrônicos em postos 

de combustíveis na região metropolitana do Grande ABC paulista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1894/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício a FEBRABAN, 

visando solicitar às agências bancárias de São Caetano do Sul para “dispor 

sobre horário especial de atendimento a aposentados, pensionistas, idosos, 

gestantes e pessoas com deficiências”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1906/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas em toda a extensão da rua Rio Grande da Serra, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1907/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

da rua Manoel Fernandes Lopes, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1908/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Amadeu Vezzaro, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1909/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

da rua Ana Maria Martorelli, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1910/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas em toda a extensão da rua João D’Agostini, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1911/15. Fábio Soares 

de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

hae  15 

 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Desiree 

Malateaux, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1912/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a 

extensão da rua João Batista Negro, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1913/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Ribeirão Pires, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1914/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

da rua Diadema, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1915/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando 

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

em toda a extensão da praça Mauá, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1916/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua João Rela, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1917/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

da rua Carmine Perrella, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1918/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas em toda a extensão da rua São Sebastião, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. 

Processo nº. 1936/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, visando a poda 

da vegetação localizada à margens do Ribeirão dos Meninos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1937/15. Roberto Luiz Vidoski. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando a poda da vegetação localizada nas margens do Ribeirão dos 

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

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

1949/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Sr. Comandante do  

6º Batalhão Da Polícia Militar, Tenente-Coronel Luiz Antônio Dantas Valente, 

pelo resultado divulgado na imprensa local, onde traz que o 6º Batalhão, que 

também atende o município de São Caetano do Sul, foi o que mais reduziu os 

índices de criminalidade em todo o Estado. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1952/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

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

Congratulações pela comemoração dos 40 anos da Escola Técnica Industrial 

Jorge Street em São Caetano do Sul, que ocorrerá no próximo dia 20 de maio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1953/15. 

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

Anais, de Voto de Congratulações ao TG 02-069 - Tiro De Guerra de São 

Caetano do Sul, pela solenidade militar realizada em homenagem ao Dia do 

Exército, no dia 17 de abril de 2015. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1955/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas na rua Arlindo Marchetti, nº 165, até a altura do número 400, bairro 

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

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

1962/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, visando a parceria 

entre a Universidade, por intermédio dos alunos dos cursos de Rádio e TV e 

Jornalismo, e a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, a fim de instituir a 

TV Câmara na Web. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1963/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando a retirada do orelhão 

instalado de forma irregular no seguinte endereço: Alameda Cassaquera, nº 

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

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

nº. 1981/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de 
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ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações dos caixas eletrônicos bancários no município de São Caetano do 

Sul, nos dias de feriados federais, estaduais e municipais. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1994/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas e para ordenar o patrulhamento ostensivo, 

por meio da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), nas ruas 

Espírito Santo, Amazonas e Oswaldo Cruz e avenidas dr. Augusto de Toledo e 

Goiás, principalmente no horário das 6h às 10h e das 17h às 20h. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2008/15. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Alvares 

Florence, extensivo a todos os pais, alunos e colaboradores, pelos excelentes 

resultados de seu alto rendimento escolar. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2009/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede - Companhia 

Paulista de Trens Metropolitano, visando estudo para a instalação de um 

bicicletário no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2010/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Vivo - Telefônica 

Brasil S/A, visando a manutenção e/ou retirada do aparelho telefônico de uso 

público (orelhão), localizado à avenida Presidente Kennedy, praça José Jacome 

Formiga, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2015/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações e em toda extensão da rua Nazareth, bairro 

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

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

2016/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Santo Antônio, altura do nº 04, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2019/15. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais, de Voto de 
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Congratulações ao 18/SP Grupo de Escoteiro João Ramalho, na pessoa de seu 

presidente Dr. Eduardo gutierrez, pela inauguração da Sede Ecológica e 

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

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

2020/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais, de Voto de Congratulações ao corretor de imóveis Gutembergue 

Vital Rocha por mais de 15 anos de inscrição no Conselho Regional de Imóveis 

e trabalhos sem apresentar nenhuma pontuação negativa em prontuário. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2021/15. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais, de Voto de Congratulações ao corretor de imóveis Horácio Luiz Marcato 

por mais de 15 anos de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos 

sem apresentar nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2022/15. Fabio Constantino 

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

Congratulações ao corretor de imóveis José Carlos Fiorio Saponara por mais 

de 15 anos de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem 

apresentar nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2023/15. Fabio Constantino 

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

Congratulações ao corretor de imóveis José Ferreira Da Silva por mais de 15 

anos de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem apresentar 

nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2024/15. Fabio Constantino Palacio. 

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

Congratulações ao corretor de imóveis Manoel Domingos Custodio Filho por 

mais de 15 anos de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem 

apresentar nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2025/15. Fabio Constantino 

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

Congratulações ao corretor de imóveis Reginaldo Montesano por mais de 15 

anos de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem apresentar 

nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado.”. Processo nº. 2026/15. Fabio Constantino Palacio. 

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

Congratulações ao corretor de imóveis Romulo Albuquerque Costa por mais 

de 15 anos de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem 

apresentar nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em votação, 

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2027/15. Fabio Constantino Palacio. 

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

Congratulações ao corretor de imóveis Nelson Flora Freire por mais de 15 anos 

de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem apresentar 

nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2028/15. Fabio Constantino Palacio. 

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

Congratulações ao corretor de imóveis Sidnei Botte por mais de 15 anos de 

inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem apresentar 

nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2029/15. Fabio Constantino Palacio. 

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

Congratulações à corretora de imóveis Silmara Machado por mais de 15 anos 

de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem apresentar 

nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2030/15. Fabio Constantino Palacio. 

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

Congratulações ao corretor de imóveis Paulo Henrique Guedes da Silva por 

mais de 15 anos de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem 

apresentar nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2031/15. Fabio Constantino 

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

Congratulações ao corretor de imóveis Paulo Soares Bio por mais de 15 anos 

de inscrição no Conselho Regional de Imóveis e trabalhos sem apresentar 

nenhuma pontuação negativa em prontuário. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2040/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais, de Voto de Congratulações à coordenadora do 

CISE João Castadelli, Sra. Rosana Petersen e a toda equipe de professores de 

dança, pelo excelente trabalho efetuado e pela belíssima participação dos seus 
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associados no 16º Jotisa - Jogos da Terceira Idade de Santo André, onde os 

associados dos centros de convivência da terceira idade de São Caetano do Sul, 

ganharam medalha de ouro na modalidade de dança coreográfica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2041/15. Gersio Sartori. 

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

Congratulações ao coordenador do CISE Moacyr Rodrigues, Sr. Célio Ricardo 

Espanhole Júnior e a toda sua equipe de Professores de Dança, pelo excelente 

trabalho efetuado e pela belíssima participação dos seus associados no 16º 

Jotisa - jogos da terceira idade de Santo André, onde os associados dos Centros 

de Convivência da Terceira Idade de São Caetano do Sul, ganharam medalha 

de ouro na modalidade de dança coreográfica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2047/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao dae-scs-sede, visando reparos necessários na 

calçada localizada em frente a alameda São Caetano, nº 1428, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2048/15. 

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

- Sede, visando reparos necessários em vazamento de água localizado na rua 

dos Mármores, nº 200, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2049/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Centro 

de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial - CTNEN, bem como a 

todos os profissionais que atuam no Centro pelo excelente trabalho 

desenvolvido. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2069/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Coordenador do CISE João Nicolau Braido, Sr. 

José Rodrigues Loureiro e a toda equipe de professores de dança, pelo excelente 

trabalho efetuado e pela belíssima participação dos seus associados no 16 º 

Jotisa - Jogos da Terceira Idade de Santo André, onde os Associados dos 

Centros de Convivência da Terceira Idade de São Caetano do Sul conquistaram 

a medalha de ouro na modalidade  de Dança Coreográfica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2070/15. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a coordenadora do CISE Francisco Coriolano de Souza, Sra. 
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Isumi Higa e a toda equipe de Professores de Dança, pelo excelente trabalho 

efetuado e pela belíssima participação dos seus associados no 16º Jotisa - Jogos 

da Terceira Idade de Santo André, onde os associados dos Centros de 

Convivência da Terceira Idade de São Caetano do Sul conquistaram a medalha 

de ouro na modalidade  de dança coreográfica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2079/15. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao esporte clube em cima da hora, pela comemoração de seus 

40 anos de atividades. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2087/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas pelo ponto 

de ônibus na rua Majos Carlos Del Prete, em frente ao Shopping, 

principalmente entre as 21 horas até as 23 horas, bairro Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2088/15. Fabio 

Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no bairro Boa Vista, imediações 

das ruas José Bonifácio, Adelaide, Padre Anchieta, Santos Dumont e Santo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2097/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando tratativas pertinentes junto as prefeituras 

das sete cidades no sentido de propor e incentivar grade de audiências públicas 

em conjunto com engenheiros ambientais objetivando discutir tratamento e 

destinação final de lixo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2098/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na antiga fábrica 

Matarazzo, rua Mariano Pamplona, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2061/15. Roberto Luiz Vidoski. Moção de 

apoio pelo lançamento da campanha “São Paulo Contra o Racismo”, ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 

ao Sr. Reinaldo Carneiro Bastos - Presidente da Federação Paulista de Futebol, 

ao sr. Fernando Solleiro - Vice-Presidente da Federação Paulista de Futebol, ao 

sr. Roberto de Andrade - Presidente do Sport Club Corinthians, ao Sr. Vanderlei 

Pereira - Presidente da Ponte Preta F.C., ao Sr. Paulo de Almeida Nobre - 
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Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, ao Sr. Modesto Roma Júnior - 

Presidente do Santos Futebol Clube, ao Sr. Carlos Miguel Aidar - Presidente 

do São Paulo Futebol Clube, ao Sr. Aloísio de Toledo César - Secretário de 

Justiça e Defesa da Cidadania, ao Sr. Jean Madeira - Secretário de Esporte, 

Lazer e Juventude  e ao Sr. Edson Aparecido - Secretário da Casa Civil. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1927/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de  Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Maria Magdalena dos Santos 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1930/15. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Therezinha Lima Ribeiro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1950/15. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo Falecimento de Alex Bispo dos Santos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1993/15. 

José Roberto Espíndola Xavier e Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento do dramaturgo, diretor e músico Vladimir Capella. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2004/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos e Outros. Requerimento solicitando inserção  em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pela passagem do Sr. Yoji Agata. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2011/15. Paulo Higino Bottura 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do sr. Arlindo Magaroto. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2038/15. Paulo Roberto de Jesus. 

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

Pesar pelo falecimento da Sra. Vera Lúcia Duran da Silva. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2039/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos e Outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Marco Antonio Felix. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2080/15. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da  Sra. Ivani Amato de Almeida. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Em questão de ordem o 

Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, solicita que seja ofertado um 

minuto de silêncio em memória das senhoras Maria Magdalena Dos Santos 

Mira, Therezinha Lima Ribeiro, Vera Lúcia Duran da Silva, Ivani Amato de 

Almeida  e dos senhores Alex Bispo dos Santos, Vladimir Capella, Yoji Agata, 

Arlindo Magaroto e Marco Antonio Felix. Assim é procedido. Esgotadas as 

matérias do Expediente passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. 

Presidente, comunica ao Plenário em cumprimento ao disposto da Resolução 

nº 538, de 12 de novembro de 1965, fará uso da palavra, em nome do 

Legislativo, o Vereador Edison Roberto Parra, que assume a tribuna a fim de 

saudar a data cívica de “1º de Maio”, comemorativa ao “Dia do Trabalho”. E 

assim procede. Dando continuidade à presente fase, o Sr. Presidente procede à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres 

Edis: Eder Xavier, Edison Roberto Parra, Fábio Soares de Oliveira, Flávio 

Ubirajara Bochetti, Jorge Martins Salgado e Roberto Luiz Vidoski. O 

Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos solicita e o Vereador Roberto Luiz 

Vidoski assume a Presidência da Mesa. Dando continuidade chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores, faz uso da palavra os Nobres Edis: José Roberto 

Espíndola Xavier, Fábio Soares de Oliveira (vez concedida pela Vereadora 

Magali Aparecida Selva Pinto), e Eder Xavier (vez concedida pelo Vereador 

Paulo Roberto de Jesus). O Presidente de Mesa, Vereador Roberto Luiz 

Vidoski, solicita e a Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto assume a 

Presidência da Mesa. Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores, faz uso da palavra o Nobre Edil Roberto Luiz Vidoski. Em 

seguida, assume a Presidência da Mesa o Nobre Vereador Roberto Luiz 

Vidoski. Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores e ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da 

explicação pessoal.  Passa-se à fase da Ordem do Dia.  O Presidente, o Nobre 

Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, assume a Presidência da Mesa. I - 

Processo nº 2197/14. Marcel Franco Munhoz. 2ª Discussão E Votação Do 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo à Vizinhança Solidária no âmbito do 

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

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

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 
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turno”. “Publique-se.”. II - Processo nº 4880/14. 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 

Segurança Pública Municipal’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão 

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

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

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

turno”. “Publique-se.”. III - Processo nº 4952/14. Ricardo Rios. 1ª Discussão 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana do Sagrado Coração 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. Para justificar 

o voto, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo. IV - Processo nº 

5242/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Proíbe a realização de ablação parcial ou total das cordas vocais ou 

cordectomia em animais, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. V - Processo nº 5723/14. Paulo 

Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à conscientização da importância do aperfeiçoamento profissional 

das Auxiliares de Primeira Infância (API) 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”. VI - Processo nº 7007/14. Eder 

Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a 

Conscientização da Prevenção às Doenças Ocupacionais do Educador da Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer 

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

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

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

turno”. VII - Processo nº 7010/14. Jorge Martins Salgado. 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 Jiu-Jitsu’ e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 
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da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado em 1º turno”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e dezenove minutos, 

encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada 

conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e Primeira Secretária. .................. 
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