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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS  DOZE DIAS DO 

MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e um 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 12ª Sessão 

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

Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº 1868/97. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.861, de 04 de maio de 2.015. 

“Ciente.”.  Processo nº 2428/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.862, de 06 de maio de 2.015. 

“Ciente.”. Processo nº 2429/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.863, de 07 de maio de 2.015. 

“Ciente.”. Processo nº. 2417/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Regulamenta a concessão de bolsa de estudo pela Fundação das Artes de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2418/15. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que “Autoriza a recomposição monetária da Tabela 

de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras 

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

Processo nº. 2419/15. Mesa Diretora. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

recomposição monetária da Tabela de Vencimentos dos Servidores da 

Secretaria da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, ativos, inativos e em 

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

e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2213/15. Gersio Sartori. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à criação de programa de conscientização à paternidade 

responsável, planejamento familiar e liberdade individual de concepção da 

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

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 
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2214/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Cria o estímulo para que 

nas áreas de prática de esportes dos centros desportivos, praças e parques, 

localizados no município de São Caetano do Sul, sejam afixados avisos que 

orientem atletas amadores a realizar alongamentos musculares de forma 

adequada à prática de seus esportes e dá outras providências”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2215/15. Edison 

Roberto Parra. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o incentivo da conscientização 

à preservação do patrimônio público escolar, no município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 2216/15. Edison Roberto Parra. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre o estímulo ao atendimento prioritário aos 

consumidores que estejam adquirindo, exclusivamente, medicamentos nas 

farmácias e drogarias, situadas no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2237/15. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que “Institui o 

incentivo à realização do Circuito Startup São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2239/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui as 

Brigadas Ecológicas 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. 2240/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à instalação de, no mínimo, um brinquedo destinado às crianças com 

deficiência, mental, física ou mobilidade reduzida, nas praças, parques e jardins 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 2283/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à inclusão das disciplinas OSPB (Organização Social e 

Política Brasileira) e EMC (Educação Moral e Cívica), no contraturno das 

escolas da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2284/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

comunicação, aos órgãos de Proteção e Conselhos, os casos de abusos e maus 

tratos aos idosos, no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2317/15. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que 

“Institui a 'Campanha de orientação sobre planejamento familiar', 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. 2344/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Proíbe a comercialização de 

água mineral com teor de flúor acima de 0,8 mg/l no município de São Caetano 
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do Sul, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 2345/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre o fornecimento de informações sobre a 

qualidade da água nas faturas dos consumidores 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. 2347/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui a Campanha de Conscientização Sobre 

o Consumo Excessivo de Açúcar, 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. 2361/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instalação de salas de descanso específicas 

para acompanhantes adultos nas Unidades de Terapia Intensiva do município 

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

Orçamento. Processo nº. 2362/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui a 'Campanha Permanente de Orientação Sobre a Narcolepsia' nas 

escolas públicas e particulares situadas no município de São Caetano do Sul, e 

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

Orçamento. Processo nº. 2401/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que “dispõe sobre a confecção do 'Cartão Paciente' para portadores de 

doenças com quadro de crise convulsiva e dá outras providências”. Às 

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

2402/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o Banco 

Virtual de cadeiras de rodas, bengalas, muletas, andadores, cadeiras de banho 

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

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

2416/15. Gersio Sartori. Projeto de Lei que “Institui obrigatoriedade do 

treinamento em primeiros socorros para funcionários de casas de festas infantis, 

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

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processos nºs. 2201/15 a 

2205/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: manutenção e a melhoria na 

iluminação pública da rua São Jorge, bairro Santo Antônio; manutenção e a 

melhoria na iluminação pública da rua Conceição, bairro Santo Antônio; 

manutenção e a melhoria na iluminação pública da rua Pelegrino Bernardo, 

bairro Olímpico; manutenção e a melhoria na iluminação pública da rua José 

Ferrari, bairro Santo Antônio; e manutenção e a melhoria na iluminação pública 

da rua Tupi, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2206/15 a 2209/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 
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criar um informativo para conscientizar a população sobre a importância das 

árvores; a permanência de enfermeiros nas escolas municipais de educação 

infantil de São Caetano do Sul; a reforma da cancha de bocha do parque Santa 

Maria (antigo Parque Guaiamu), localizado na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, nº 501, bairro Santa Maria; e realizar campanha de 

vacinação contra a Influenza (H1N1), a todos os profissionais e alunos da rede 

pública e privada de ensino, que atuam no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2227/15 a 2233/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação da "Banca do saber", na Praça Itália, 

situada no bairro Fundação, nos moldes da banca em funcionamento no Bosque 

do Povo; a repintura da faixa de travessia de pedestres, localizada na rua 

Humaitá, confluência com a rua Henrique Dias, bairro Fundação; manutenção 

e reparos na praça "Compositor Darcy Rossi", localizada na avenida Presidente 

Kennedy, altura do número 3.700, bairro Santa Paula; inserir no site da 

prefeitura e nas páginas oficiais das redes sociais ativas, notas de falecimento 

de munícipes de São Caetano do Sul; a repintura das faixas de travessia de 

pedestres, localizadas no cruzamento das ruas Tibagi e Silvia, bairro Santa 

Maria; a repintura das faixas de travessia de pedestres, localizadas no entorno 

da praça Itália, bairro Fundação; e a instalação de placa de identificação na 

praça "Compositor Darcy Rossi", situada na avenida Presidente Kennedy, 

próximo ao número 3.700, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2234/15 e 2235/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

avaliar a possibilidade de realizar poda na árvore localizada na rua 28 de Julho, 

nº 322, bairro Fundação; e a manutenção imediata no sistema de aquecimento 

das piscinas do Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade 

(CISE) João Nicolau Braido, localizado na rua Humberto de Campos, nº 600, 

bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2236/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização e reforma do CISE 

Erasmo Batissaco, localizado na rua da Eternidade, nº 13, bairro Mauá. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2238/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando melhorias do 

trânsito no cruzamento da rua Amazonas com a avenida Goiás, defronte ao 

posto de combustíveis “Ipiranga”. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 2242/15 a 2260/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

coletores de material reciclado na praça do Centro Digital do Ensino 
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Fundamental, localizada na avenida Goiás, nº 882, bairro Santo Antônio; a 

instalação de coletores de material reciclado na praça localizada avenida 

Presidente Kennedy, nº 1.500, bairro Santa Paula; a poda das árvores existente 

na praça em frente da EMEF Padre Luiz Capra, localizada na rua Busch, bairro 

Nova Gerty; a instalação de coletores de material reciclado na praça José 

Jacome Formiga, localizada na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa 

Paula; a instalação de coletores de material reciclado na praça que é circundada 

pelas alamedas São Caetano, João Galego e na rua Piabanha, bairro Santa 

Maria; a instalação de coletores de material reciclado em frente da EMEFM 

Arquiteto Oscar Niemeyer, localizada na avenida Paraíso, nº 600, bairro Nova 

Gerty; a instalação de coletores de material reciclado em frente da EMEF 

Professor Vicente Bastos, localizada na rua Humberto de Campos, nº 550, 

bairro São José; a implantação de centro de internação compulsória e 

voluntária, para atendimento e tratamento especializado em dependência 

química; a instalação de coletores de material reciclado em frente da EMEF 

Professor Décio Machado Gaia, localizada na rua Michel Glebochi, nº 90, 

bairro Boa Vista; a instalação de coletores de material reciclado em frente da 

EMEF Luiz Olinto Tortorello, localizada na rua José Benedetti, nº 550, bairro 

Santo Antônio; a instalação de coletores de material reciclado em frente da 

EMEF Padre Luiz Capra, localizada na rua Busch, nº 42, bairro Nova Gerty; a 

instalação de coletores de material reciclado em frente da EMEF Oswaldo 

Samuel Massei, localizada na rua Giovani Perucchi, nº 190, bairro Oswaldo 

Cruz; a instalação de coletores de material reciclado em frente da EMEF 

Senador Flaquer, localizada na rua Heloísa Pamplona, nº 180, bairro Fundação; 

a instalação de coletores de material reciclado em frente da EMEF Leandro 

Klein, localizada na rua Prestes Maia, nº 100, bairro Nova Gerty; a instalação 

de coletores de material reciclado em frente da EMEF Laura Lopes, localizada 

na rua do Coral, nº 155, bairro Prosperidade; a instalação de coletores de 

material reciclado em frente da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, 

localizada na rua Martim Francisco, nº 177, bairro Santa Paula; a instalação de 

coletores de material reciclado em frente da EMEF Bartolomeu Bueno Da 

Silva, localizada na rua Maranhão, nº 22, bairro Santo Antônio; a instalação de 

coletores de material reciclado em frente da EMEF Anacleto Campanella, 

localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano nº 849, bairro São José; e a 

elaboração de Projeto de Lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo 

municipal, que visa contribuir significativamente para a melhoria do trânsito e 

a mobilidade urbana do município, mediante a ampliação de espaços destinados 

às garagens de veículos e criação de oportunidades de negócios e do aumento 

de postos de trabalhos no município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito 
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Municipal”. Processos nºs. 2264/15 a 2276/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a pintura de sinalização de solo “Ponto de Ônibus” na rua 

Giacomo Dalcin, nº 381, bairro Nova Gerty; replantio da árvore que foi 

quebrada na avenida Paranapanema, esquina com a rua Okinawa, bairro Nova 

Gerty; o envio de equipe a devida ação nas dependências do seguinte espaço 

público praça Isidoro Miron, bairro Olímpico; o envio de equipe para realizar 

ação em todas as árvores instaladas nas dependências deste importante espaço 

público, praça Isidoro Miron, bairro Olímpico; a instalação de novos postes de 

iluminação nas dependências deste importante espaço público, praça Isidoro 

Miron, bairro Olímpico; a reforma de toda a extensão da calçada no entorno 

deste espaço público, praça Isidoro Miron, bairro Olímpico; a troca da grelha 

existente na avenida Goiás, nº 341, Centro; a troca de local da sinalização de 

trânsito proibido caminhões e ônibus, rua Ataliba da Silva, bairro Boa Vista; a 

intervenção no paisagismo dos jardins existentes no trecho que engloba os dois 

primeiros espaços, rua Nelly Pellegrino, entre as ruas Tamandaré e Okinawa, 

bairro Nova Gerty; a intervenção nos buracos existentes na rua Clemente José 

da Silva, bairro Nova Gerty; a demarcação de sinalização de solo no ponto de 

ônibus localizado na avenida Paranapanema, esquina com a rua Giacomo 

Dalcin, bairro Nova Gerty; o envio de equipe de fiscalização da secretaria 

visando coibir o estacionamento de veículos no ponto de ônibus existente no 

trecho da rua Giacomo Dalcin, esquina com a rua Paranapanema, bairro Nova 

Gerty; e o envio de equipe técnica para a realização de poda preventiva em 

todas as árvores existentes ao longo da rua Boa Vista, nº 523, bairro Boa Vista. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2279/15 a 2281/15. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de uma lombo-faixa nas 

ruas Antônio da Fonseca Martins com a João Almendra, bairro São José; a 

colocação de um ponto de ônibus na rua Eldorado, em frente ao banco da caixa, 

bairro Fundação; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

rua Pará, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2286/15 a 

2293/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a construção de 

banheiros nas dependências do espaço utilizado pelos diversos setores da 

administração, Espaço Verde Chico Mendes, bairro São José; reinstalação de 

sinalização de trânsito “Proibido Estacionar”, na praça Jácome Formiga, bairro 

Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a instalação do estacionamento rotativo na rua 

Tapajós até a rua Capeberibe, bairro Barcelona; encaminhar solicitação à 
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Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 2 vagas de táxi 

no local do parque Cidade das Crianças e da praça Jacome Formiga na rua 

Paraguassu, bairro Olímpico; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Saúde - SESAUD, visando envio das equipes da vigilância sanitária para a 

realização de desratização nos bueiros existentes na rua Tomaso Tomé, bairro 

Olímpico; a instalação de nova iluminação nas dependências da praça 

localizada na rua Lisboa, esquina com a rua Bom Pastor, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a poda preventiva de todas as árvores existentes dentro deste 

importante espaço público, rua Lisboa, esquina com a rua Bom Pastor; e 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a instalação de sinalização de trânsito “Proibido Estacionar 

Caminhões e Ônibus - Dia e Noite” no trecho citado: rua Paraguassu, entre a 

avenida Presidente Kennedy e alameda Conde de Porto Alegre, bairro 

Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2298/15. Fábio Soares 

de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

realizar o recuo da grade existente ao lado da agência bancária nas 

dependências do Palácio da Cerâmica, Espaço Verde Chico Mendes, bairro São 

José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2299/15 e 2300/15. 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 a inserção da advertência “Se beber não 

dirija” no cartão de estacionamento rotativo de São Caetano do Sul; e para 

instalar lousas digitais nas escolas da rede municipal de ensino de São Caetano 

do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2302/15 a 2305/15. 

Flávio Ubirajara Bochetti. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: tampar o buraco na rua 

Padre Manoel da Nóbrega, esquina da rua José de França Dias, bairro São José; 

cobertura e manutenção dos pontos de táxis da cidade; a retirada de automóveis 

abandonados na rua Washington Luís, nº 15, e nas imediações próximo a 

Fábrica Gulliver, bairro São José; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre o serviço de hospital veterinário público municipal para cães e 

gatos. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2306/15 a 2309/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de cobertura em todos 

os pontos de ônibus situados no município de São Caetano do Sul; instalação 

de novos postes de iluminação e/ou melhorar a iluminação dos já existentes na 

rua Xingu com a alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; 
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determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no cruzamento da rua 

Xingu com a alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; e a limpeza 

e revitalização da praça Cesário Migliani, situada na rua Henrica Grigoletto 

Rizzo, n° 958, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2310/15 e 2311/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: limpeza do 

ponto de ônibus “Parada Silvio Romero”, na avenida Vital Brasil Filho, bairro 

Santa Paula; e reparos e manutenção da calçada, na avenida Vital Brasil Filho, 

em frente à Parada de Ônibus Silvio Romero, bairro Santa Paula. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2313/15. Flávio Ubirajara Bochetti. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando tapar o buraco localizado 

na avenida do Estado, nº 2060, altura da Fábrica de Móveis Bartira, bairro 

Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2314/15 e 2315/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de mobiliário urbano 

(brinquedos) nas dependências do parque Catarina Scarparo D’Agostini, 

localizado na rua Ângela Aparecido Radim, nº 90, bairro São José; e a reforma 

de parte da calçada que se encontra totalmente esburacada, na avenida Tietê, nº 

388, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2316/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização da praça Lucindo Candido, esquina das ruas 

Capivari e Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 2318/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria de 

Assistência e Inclusão Social - SEAIS, visando a ampliação do número de 

famílias beneficiadas pelos programas sociais a fim de garantir que um número 

maior de famílias sejam assistidas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 2319/15 a 2322/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Manoel Augusto Ferreirinha, altura do número 

1.171, bairro Nova Gerty; reparos no telhado do hospital São Caetano, 

localizado na rua Espírito Santo, nº 277, bairro Santo Antônio; a 

regulamentação da Lei Municipal nº 4.406, de 05 junho de 2006, que institui a 

obrigatoriedade às farmácias e drogarias de afixarem cartazes informando 

sobre o risco da automedicação; e o recapeamento asfáltico na rua da 

Eternidade, próximo à Estrada das Lágrimas, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2327/15 a 2331/15. Flávio Ubirajara Bochetti. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a construção de uma lombada na rua Engenheiro Armando 
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de Arruda Pereira, ao lado do Cemitério da Cerâmica, bairro São José; realizar 

campanha de esclarecimento e combate à pedofilia; uso de energia solar nos 

prédios públicos municipais; implantar o programa “Farmácia 24 Horas” no 

Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin; e a divulgação dos direitos da 

pessoa com câncer. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2332/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre autorizar o município 

de São Caetano do Sul a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por 

intermédio de sua Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

visando a transferência de equipamentos de musculação destinados à 

implantação do projeto “Equipamentos de Musculação Adaptados para Pessoas 

com Deficiência”, no âmbito do decreto estadual nº 59.481/2013. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2334/15 a 2343/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instituição da campanha travessia segura, em 

frente a EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, situada na rua Martin 

Francisco, nº 177, no bairro Santa Paula; a instituição da campanha travessia 

segura, em frente a EMEF Profº Décio Machado Gaia, situada na rua Michel 

Glebochi, nº 90, no bairro Boa Vista; a instituição da campanha travessia 

segura, em frente a EMEF Luiz Olinto Tortorello (antiga SEMEF), situada na 

rua José Benedetti, nº 550, no bairro Cerâmica; a instituição da campanha 

travessia segura, em frente a EMEF Leandro Klein, situada na rua Prestes Maia, 

nº 100, bairro Nova Gerty; a instituição da campanha travessia segura, em 

frente a EMEF Elvira Paolilo Braido, situada na rua Lisboa, nº 399, bairro 

Oswaldo Cruz; a instituição da campanha travessia segura, em frente a EMEF 

Profª Alcina Dantas Feijão, situada na rua Capivari, nº 500, bairro Mauá; a 

instituição da campanha travessia segura, em frente a EMEF Ângelo Raphael 

Pellegrino, situada na Estrada das Lágrimas, nº 1.656, bairro Mauá; a 

instituição da campanha travessia segura, em frente a EMEF Bartolomeu 

Bueno da Silvia, situada na rua maranhão, nº 22, no bairro Santo Antônio; a 

instituição da campanha travessia segura, em frente a EME Vicente Bastos, 

situada na rua Humberto de Campos, nº 550, bairro São José; e a instituição da 

campanha travessia segura, em frente a EMEF Professor Olyntho Voltarelli 

Filho, situada na avenida Paraíso, nº 520, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2348/15 a 2353/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de redutores de velocidade próximo 

à Escola Estadual Professor Alfredo Burkart, situada na rua Boa Vista, nº 200, 

bairro Boa Vista; que os medicamentos de alto custo sejam entregues nas 
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residências dos pacientes com câncer e alzheimer, que não possuem condições 

físicas e mentais para retirá-los; a instalação de redutores de velocidade 

próximo a escola Estadual Padre Alexandre Grigoli, situada na rua Nelly 

Pellegrino, nº 954, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando poda da árvore na rua 

Giuseppe Carnevalli, nº 40, bairro Boa Vista; a limpeza e a revitalização da 

praça Faria Lima, localizada em frente a EMEF Profª Eda Mantoanelli na rua 

Ivaí, nº 63, bairro Santa Maria; e a instalação de novos postes de iluminação 

e/ou melhorar a iluminação dos já existentes praça Cesário Migliani, situada na 

rua Henrica Grigoletto Rizzo, nº 958, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2354/15 a 2357/15. Eder Xavier. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização do parque Cidade das Crianças, mediante a 

instalação de espaço lúdico, áreas de convivência e espaço canino, além de 

oferecimento de novos brinquedos e de sistema de Wi-Fi gratuito (wireless 

fidelity), localizado na alameda Conde de Porto Alegre, nº 840, bairro Santa 

Maria; a instalação de redes Wi-Fi para acesso gratuito à internet, no Espaço 

Verde Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 566, bairro 

São José; a instalação de redes Wi-Fi com acesso gratuito à internet, no parque 

Catarina Escarparo D’Agostini, conhecido como Chiquinho), localizado na rua 

Ângelo Aparecido Radim, nº 90, bairro São José; e a revitalização da praça 

Faria Lima, localizada atrás da EE Eda Mantoanelli, entre a rua Ivaí, nº 63, e a 

rua Tibagi, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2364/15 a 2373/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  a instituição 

da campanha travessia segura, em frente a EMEF Prof° Rosalvito Cobra, 

situada na rua Silvia, nº 670, bairro Olímpico; a instituição da campanha 

travessia segura, em frente a EMEF Oswaldo Samuel Massei, situada na rua 

Giovani Perucchi, nº 190, bairro Oswaldo Cruz;  a instituição da campanha 

travessia segura, em frente a EMEF Padre Luiz Capra, situada na rua Busch, nº 

42, bairro Nova Grety;  a instituição da campanha travessia segura, em frente a 

EMEF Laura Lopes, situada na rua do Coral, nº 155, bairro Prosperidade;  a 

instituição da campanha travessia segura, em frente a EMEF Eda Mantoanelli, 

situada na rua Ivaí, nº 63, bairro Santa Maria; a instituição da campanha 

travessia segura, em frente a EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, situada na 

avenida Paraíso, nº 600, bairro Oswaldo Cruz; a instituição da campanha 

travessia segura, em frente a EMEF Anacleto Campanella, situada na rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 849, bairro Olímpico; a instituição da 

campanha travessia segura, em frente a EMEF 28 de julho, situada na rua 
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Oriente, nº 501, bairro Barcelona; a instituição da campanha travessia segura, 

em frente a EMEF Sylvio Romero, situada na avenida Vital Brasil Filho, nº 

600, bairro Oswaldo Cruz; e a instituição da campanha travessia segura, em 

frente a EMEF Senador Fláquer, situada na rua Heloísa Pamplona, nº 180, 

bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2374/15 a 

2385/15. Flávio Ubirajara Bochetti. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

clínica de recuperação de dependentes químicos; a elaboração de Projeto de Lei 

que “Institua a realização de amostra das águas de reservatórios das escolas, 

creches e unidades do município de São Caetano do Sul, para análises”; 

medidas coercitivas objetivando a repressão dos proprietários de terrenos 

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

proteção de recém-nascidos e crianças internadas em hospitais e maternidades 

da rede pública municipal; realizar a limpeza na rua da Paz, bairro Mauá; a 

instalação de placa de retorno na rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; a 

construção de banheiros no ponto final da linha 008, situado na praça Mauá, 

bairro Mauá; a implantação do programa ginástica comunitária nos bairros de 

São Caetano do Sul; promover campanha antidrogas nas escolas do município 

de São Caetano do Sul; a retirada da lombada na avenida Presidente Kennedy, 

com rua Silvia, bairro Santa Maria; mudança de direção da rua João Pessoa, 

com Amazonas, Casas Bahia, Centro; e o recapeamento asfáltico na rua 

Eldorado, agência da Caixa Econômica Federal, bairro Prosperidade. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2386/15 a 2388/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: realizar a manutenção dos gramados e 

jardins da praça dos Imigrantes, bairro Olímpico; a manutenção dos gramados 

e jardins da praça Di Thiene; e gradear a praça do Professor, situada no 

quadrilátero compreendido entre a avenida Goiás, avenida  dr. Augusto de 

Toledo, rua Antônio Bento e rua Américo Brasiliense, localicadade conhecida 

como Complexo Educacional, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 2389/15. Flávio Ubirajara Bochetti. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o prazo de 15 minutos de tolerância, 

após o término do período de estacionamento rotativo “Zona Azul”. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2390/15 a 2397/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: efetuar investimentos na compra de 

equipamentos, instrumentos musicais e nos profissionais (como por exemplo, 

os professores), além de revitalizar e reformar as instalações da “Fundação das 

Artes”, localizada na rua Visconde de Inhaúma, nº 730, bairro Nova Gerty; 
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intensificar a fiscalização de atuação de ambulantes em torno do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic I e II, situado rua Serafim Constantino, Casas Bahia, 

Centro; a revitalização da praça existente na rua Capivari, próximo ao 885, 

bairro Nova Gerty; a supressão de vaga de Zona Azul existente na rua Antônio 

Garbelotto, nº 305, bairro Barcelona; a instalação de cobertura de ponto de 

ônibus, “abrigo”, situado na Avenida Nelson Braido, Park Shopping, bairro 

Cerâmica; a supressão do buraco existente próximo a rua Amazonas, nº 2.326, 

Centro; a supressão de cavidade (buraco), existente na rua Amazonas, nº 2.076, 

Centro; e o recapeamento da rua Araçatuba, nº 41, bairro Olímpico. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2403/15 e 2404/15. 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 a criação do programa 'Mobile Pass' São Caetano do 

Sul; e a aquisição e instalação do dispositivo denominado “armadilhas para 

capturar o mosquito da dengue”. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2406/15 a 2409/15. Flávio Ubirajara Bochetti. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reposição 

da tabela de basquete e a revitalização do Parque Guaiamu, bairro Santa Maria; 

colocar placa com nomenclatura da rua, no seguinte logradouro: rua Santo 

André, nº 347, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão do bairro Boa Vista; e a fixação de placas nas 

salas de aula da rede municipal de ensino com o número de telefone do Disque 

Direitos Humanos - o Disque 100 e sua funcionalidade no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2410/15 a 

2415/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável da rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; que sejam fornecidos 

uniformes/agasalhos de inverno às equipes de base do voleibol de nosso 

município, em especial, as que treinam no CER “Santa Paula” (Clube 

Gonzaga), localizado na rua Luís Louzã, nº 170, bairro Santa Paula; que se 

instale barreiras plásticas retráteis no entorno da quadra do CISE “Francisco 

Coriolano de Souza”, localizado na rua Dionísio Mercado, nº 199, bairro Nova 

Gerty; o recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua constituição, bairro 

Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

- SESURB, visando a poda das árvores na rua José Benedetti, bairro Santo 

Antônio; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

- SESURB, visando a poda das árvores localizadas na rua Antônio Benedetti 

Sobrinho, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

2421/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando a revitalização da placa do padroeiro da cidade de São Caetano do 

Sul, localizada na imagem situada no Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2425/15 a 2427/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: implantar aulas de hidroginástica para gestantes 

nos clubes de São Caetano do Sul; implantar aulas de pilates para gestantes nos 

clubes de São Caetano do Sul; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todo o bairro e extensão da Estrada das Lágrimas, bairro Jardim 

São Caetano. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2437/15 e 2438/15. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

lombada na esquina da rua Engenheiro Rebouças, esquina com a rua Espírito 

Santo; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o 

bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2439/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização da praça Alessandro C. Fiuza, situada na esquina da 

avenida Lemos Monteiro com a rua Panati, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 2191/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

ostensivas em toda a extensão da rua Pernambuco, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2192/15. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Miguel Almansa Garcia, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2219/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo, visando a manutenção geral e periódica da iluminação da avenida 

Lions Club, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2220/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo, visando manutenção geral e periódica na 

iluminação nas ruas do bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2221/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo, visando manutenção 

geral e periódica na iluminação da rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. 
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Processo nº. 2222/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo, visando manutenção geral e periódica na 

iluminação das ruas do bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2223/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

tratativas pertinentes, junto as prefeituras das setes cidades, no sentido de 

propor e incentivar a criação de um plano regional de monitoramento por 

câmeras de segurança blindadas, em especial nas divisas dos setes municípios. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2224/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, visando promover ações efetivas em relação a 

prevenção a curto e médio prazo, que resolva definitivamente a questão da 

insegurança na avenida Guido Aliberti e avenida Almirante Delamare. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2225/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando providências quanto aos fios que se 

encontram em altura irregular, na avenida Presidente Kennedy, próximo ao 

número 3.700, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2226/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando providências quanto aos fios que 

se encontram em altura irregular, na avenida Presidente Kennedy, próximo ao 

número 3.700, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2261/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no entorno da 

E.E. Profª Joana Mota, localizada na rua Espírito Santo, nº 1330, bairro 

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

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

2263/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao COMAD - Conselho Municipal 

Antidrogas de São Caetano do Sul, pela realização da semana de ciclo de 

palestras do programa Aprendiz Legal do Centro Integrado Empresa-Escola 

(CIEE), 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2277/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício 
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ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na praça 

localizada na rua Lisboa, esquina com a rua Bom Pastor. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2278/15. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua Pará, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2282/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos profissionais de enfermagem do município na pessoa do 

Sr. Secretário Municipal de Saúde, Dr. Jesus Adalberto Gutierrez, pela 

comemoração do “Dia do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e do Auxiliar 

de Enfermagem”, comemorado anualmente no dia 12 de maio, conforme 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2285/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na praça Cesario Migliani, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2301/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas ruas Santo André 

com Arlindo Marcheti, ambas no bairro Boa Vista, principalmente aos finais 

de semana e nos horários entre 6h e 10h, e a partir das 17h em diante, bem como 

na avenida Goiás, nº 2.000, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2323/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando providências 

com referência ao muro, que delimita o terreno da empresa, localizado na 

Avenida Nelson Braido, confluência com a rua Primeiro de Maio, bairro 

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

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

2324/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo, visando a poda da vegetação, no terreno da empresa 

localizado na Avenida Nelson Braido, confluência com a rua Primeiro De 

Maio, no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2325/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Paratleta Lucio 
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Umeki, pela conquista das medalhas de prata no Uberlândia Wheelchair Tennis 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2326/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações a atleta Cosma Souza, pela conquista do primeiro 

lugar nos 400m livres, no 55º Campeonato Brasileiro Master de Natação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2333/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria de Estado da Saúde, visando dispor sobre a logística de distribuição 

de medicamentos de alto custo efetuados pelo Estado aos acometidos de 

doenças que as requerem no município de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2358/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo - 

Telefônica Brasil S/A, visando a remoção ou deslocamento do orelhão situado 

na rua Amazonas, nº 2.951, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2359/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando 

a poda de árvore localizada na rua Capivari, nº 651, esquina com a rua 

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

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

Processo nº. 2360/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

ostensivas em toda a extensão da rua Taipas e rua Oriente, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2398/15. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Estrada das Lágrimas, toda extensão, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2399/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua Antônio Garbelotto, nº 58, bairro 

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

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

2400/15. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Capivari, 
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nº 885, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2405/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

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

ostensivas próximas aos hospitais públicos, principalmente no horário das 22h 

às 6h, avenida Goiás, nº 2.000, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2422/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Exército Brasileiro pelo desfile cívico-militar, alusivo aos 

70 anos do término da 2ª Guerra Mundial, realizado em 09 de maio de 2015. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2423/15. 

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

Anais de Voto de Congratulações à EMEF Senador Fláquer pelos seus 95 anos 

de atividades educacionais, comemorados dia 02 de maio de 2015. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2424/15. Magali 

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

de Voto de Congratulações ao “Diário do Grande ABC” pelos seus 57 anos de 

atividades, comemorado no dia 12 de maio de 2015. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2432/15. Eclerson Pio Mielo e Francisco 

Bento de Macedo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo Nunes 

Pinheiro, pela proposta de concessão do índice de 9,15% de reajuste salarial 

para os servidores municipais. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2433/15. Eclerson Pio Mielo e Francisco Bento de Macedo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Sr. Prefeito Municipal, Dr. Paulo Nunes Pinheiro, pelo 

maior programa de bolsas de estudos de nossa cidade concedido aos alunos da 

municipalidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 2435/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas seguintes vias: 

rua Padre Anchieta, rua Vanda, rua Bahia, rua Adelaide, rua João Ramalho, rua 

Santo André e rua São Bernardo, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

hae  18 

 

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2436/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2440/15. Flávio Ubirajara Bochetti. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão do bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2262/15. Eder Xavier. 

Moção de Repúdio a Câmara dos Deputados Federais, em razão da votação do 

projeto que retira a obrigatoriedade de afixar o símbolo de transgenia nos 

rótulos de produtos geneticamente modificados (OGM) com menos de 1% 

desses ingredientes destinados a consumo humano, esperando que seja 

repudiado pelo Senado Federal. Às Comissões de Justiça e Redação. 

Processo nº. 2484/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social, visando informações sobre a não liberação de empréstimo ao Governo 

do Estado de São Paulo de R$ 1,276 bilhão para impulsionar a execução de 

obras da linha 18 - bronze (Djalma Dutra - Tamanduateí) e transferência de R$ 

400 milhões, via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para auxílio 

financeiro do empreendimento de Mobilidade Urbana. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2485/15. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério do Planejamento, 

visando informações sobre a não liberação de empréstimo ao Governo do 

Estado de São Paulo de R$ 1,276 bilhão para impulsionar a execução de obras 

da linha 18 - Bronze (Djalma Dutra - Tamanduateí) e transferência de R$ 400 

milhões, via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para auxílio 

financeiro do empreendimento de Mobilidade Urbana. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2486/15. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Ministério das Cidades, Quadra 

Saus Quadra I, Setor de Autarquias Sul - Quadra 01, lote 01/06, bloco “H”, ed. 

Telemundi II, Asa sul, 70.070-010, Brasília - DF, visando informações a 

respeito da não liberaçao de empréstimo ao Governo do Estado de São Paulo 

de R$ 1, 276 bilhão para impulsionar a execução de obras da linha 18 - Bronze 

(Djalma Dutra-Tamanduateí) e transferência de R$ 400 milhões, via PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento), para auxílio financeiro do 

empreendimento de Mobilidade Urbana. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado.”. Processo nº. 2487/15. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria do Programa de 

Aceleração do Crescimento - SEPAC, Esplanada dos Ministérios, Bloco K - 7º 

andar, Zona Cívico-administrativa, 70.040-906, Brasília - DF, visando 

informações a respeiro da não liberação de empréstimo ao Governo do Estado 

de São Paulo de R$ 1,276 bilhão para impulsionar a execução de obras da linha 

18 - Bronze (Djalma Dutra-Tamanduateí) e transferência de R$ 400 milhões, 

via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para auxílio financeiro do 

empreendimento de Mobilidade Urbana. Colocado em discussão, fez uso da 

palavra o autor, Vereador Fabio Constantino Palacio. Ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2312/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Sr. Demetrio Matiello. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2363/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Carlos 

Antonio Martins Clemente. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2420/15. Paulo Higino Bottura Ramos e Outros. Requerimento 

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

falecimento do senhor Eliseo Polo Paz e de sua filha Carmem Lúcia Polo Paz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2483/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de 

voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora Helena Fragnan 

Gagliardo. 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 dos senhores Demetrio Matiello, Carlos 

Antonio Martins Clemente e das senhoras Carmem Lúcia Polo Paz e Helena 

Fragnan Gagliardo. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Edison Roberto Parra, Fábio Soares de Oliveira e Flávio Ubirajara Bochetti. O 

Presidente solicita e o Vereador Roberto Luiz Vidoski, assume a Presidência. 

Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores, fazem 

uso da palavra os Nobres Edis: Jorge Martins Salgado, José Roberto Espíndola 
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Xavier e Edison Roberto Parra. O Presidente da Mesa, Vereador Roberto Luiz 

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

Presidência. Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. 

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

a Presidência da Mesa o Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. Ninguém mais 

desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da explicação pessoal. Passa-se à 

fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 2134/14. Roberto Luiz Vidoski. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do Parágrafo 

Único, do artigo 1º da Lei nº 4.287, de 26 de abril de 2005, alterada pela Lei nº 

4.443, de 25 de outubro de 2006 e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. II - Processo nº 4350/14. 

Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui no âmbito do Município de São Caetano do Sul, a ‘Conscientização 

para Reutilização de Resíduos de Construção Civil’ 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 7100/14. Eclerson Pio Mielo. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação de 

corais musicais nas escolas 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 2º turno”. “Publique-

se”. IV - Processo nº 4601/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia do Escritor’ no 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 5724/14. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à prática esportiva em todas as escolas 

municipais de ensino infantil 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, 
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fica “Aprovado em 1º turno”. VI - Processo nº 7131/14. 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 

Municipal de Proteção aos Animais’ 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 2068/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 

‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador 

José Renato Nalini, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. 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. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, 

tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria 

exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua 

aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. 

Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão 

votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. A Primeira 

Secretária faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 

dezoito votos Sim, fica “Aprovado”. “Publique-se”. VIII - Processo nº 

2241/15. Fábio Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Projeto de 

Resolução que “Concede licença ao Vereador Fabio Soares de Oliveira, para 

tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 23 (vinte e três) dias, no período 

de 18 de maio a 09 de junho 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”. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente convoca os senhores 

Vereadores para a 8ª Sessão Extraordinária, a ser realizada, imediatamente, 

após o término da 14ª Sessão Ordinária, na terça-feira, dia 19 (dezenove) de 

maio, e declara, às dezenove horas e cinco 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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