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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZENOVE DIAS 

DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL 

E QUINZE. 

 

 

 

Às dezessete horas e quarenta 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 13ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. O Presidente comunica, aos nobres membros do 

Plenário, a presença do Sr. Pedro Silveira Costa Neto, representando o Vereador 

da Câmara Municipal de São Paulo, o Sr. José Police Neto, Coordenador Geral 

do PSD. Assim é procedido. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que 

tendo sido aprovado na 13ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução que 

concede a licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Fábio Soares de 

Oliveira e convocada, nos termos do §4º, do Art. 74, do Regimento Interno, 

estando presente, nesta sessão, a Sra. Rosana Fernandes Maiotto, 1ª Suplente da 

Coligação “Trabalhando pela Cidade.”, o Presidente solicita e os Vereadores 

Edison Roberto Parra, Fabio Constantino Palacio e Carlos Humberto Seraphim, 

acompanham-na 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 a 

empossada Edil Rosana Fernandes Maiotto para assinar o livro de presença, 

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

vereador titular, o Sr. Fábio Soares de Oliveira. Fez uso da palavra a Vereadora 

Rosana Fernandes Maiotto. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora 

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

Expediente. Processo nº. 0768/70. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.864, de 08 de agosto de 2015. 

“Ciente.”. Processo nº. 2636/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências”. Às 

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

2496/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário 
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Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o “Dia da 

Medicina Veterinária”, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2497/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o incentivo fiscal para projetos 

esportivos, 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. 2498/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui, no 

município de São Caetano do Sul, o estímulo para a criação do programa ‘Adote 

um Ponto de Ônibus’, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2499/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação de locais específicos, 

reservados exclusivamente para pessoas com deficiência física em eventos 

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

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

2500/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário 

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

Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura Dinâmica’, e dá outras 

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

Processo nº. 2501/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre afixação, em local visível, de informações sobre os números de telefone 

dos serviços de emergência em todas as salas de aula das escolas localizadas, no 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2523/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Cria o Fundo Municipal de Proteção e 

Bem-estar Animal, no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2564/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

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

do Sul, o ‘Dia Municipal do Demolay’, e dá outras providências”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2610/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha de Prevenção 

e Combate à Nomofobia’ no Município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2611/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui 

no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

o ‘Setembro Vermelho’, alusivo à prevenção de doenças cardiovasculares e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 2612/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei 

que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 
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Caetano do Sul, o ‘Dia do Publicitário’, e dá outras providências”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2617/15. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição do uso de telefone 

celular nos estabelecimentos de ensino situados no município de São Caetano do 

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

e Orçamento. Processo nº. 2618/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui, no município de São Caetano do Sul, a campanha ‘Menos Sal, Menos 

Pressão, Mais Vida’, para orientação sobre os riscos causados pelo consumo 

excessivo de sal e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2634/15. José Roberto Espíndola 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal do Agente de Trânsito’, e 

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

Orçamento. Processo nº. 2635/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que “Estimula as concessionárias e revendedoras de veículos automotores, 

situadas no município de São Caetano do Sul, a entregarem laudo técnico 

especializado dos hodômetros, sempre que solicitado e dá outras providências”. 

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

2637/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

à prática de momentos musicais nos berçários das escolas municipais de São 

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

e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2430/15. Flávio Martins Rstom. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar lombada eletrônica 

na rua Boa Vista, nas proximidades da rua Giuseppe Braido, bairro Boa Vista. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2431/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, principalmente na rua Rosa, rua Sete de 

Dezembro, rua Gurupi, rua Iguaçu, rua dos Meninos, rua Capivari, avenida Tietê, 

rua Erna e rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2441/15 a 2458/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação da “Academia da Saúde” na praça 24 de Outubro, 

localizada em frente a rua Panati, nº 57, bairro Olímpico; a instalação da 

“Academia da Saúde” na praça Nipo-Brasileira, localizada na avenida Nelson 

Braido, em frente ao Espaço Cerâmica, bairro São José; a instalação da 

“Academia da Saúde” na praça Professor Wellington Gouveia, rua Conselheiro 

Lafayette, altura do nº 600, bairro Barcelona; a instalação da “Academia da 

Saúde” na praça da Riqueza, bairro Prosperidade; a instalação da “Academia da 

Saúde” no parque José Agostinho Leal, avenida Tietê, altura do número 144, 
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bairro Nova Gerty; a instalação da “Academia da Saúde” na praça Comendador 

Ermelino Matarazzo, localizada ao lado da Igreja Matriz Velha, bairro 

Fundação; a instalação da “Academia da Saúde” na praça Juscelino Kubitschek 

de Oliveira, localizada no cruzamento avenida Goiás com avenida Senador 

Roberto Simonsen, em frente ao Centro de Saúde Manoel Augusto Pirajá da 

Silva, Centro; a instalação da “Academia da Saúde” na praça Di Thiene, 

localizada no cruzamento da avenida Goiás com a rua Oswaldo Cruz, bairro 

Santa Paula; a instalação da “Academia da Saúde” na praça Prefeito Luiz Olinto 

Tortorello, localizada na avenida Goiás, bairro Santo Antônio; a instalação da 

“Academia da Saúde” na praça Nelson Pedro da Silva, localizada no final da rua 

tamandaré em seu encontro com a rua Santos Parra, bairro Mauá; a instalação da 

“Academia da Saúde” na praça Andorinhas, localizada em frente ao número 134 

da rua Arari, bairro Santa Maria; a instalação da “Academia da Saúde” na praça 

Mariano Gutierrez, localizada em frente a EMEF 28 de Julho na rua Oriente, 

bairro Barcelona; a instalação da “Academia da Saúde” na praça Luis Sebastião 

de Lima, localizada na rua Boa Vista, bairro Boa Vista; a instalação da 

“Academia da Saúde” na praça Rotary Club, localizada na rua Vanda, bairro Boa 

Vista; a instalação da “Academia da Saúde” na praça Cezário Migliani, 

localizada em frente ao nº 1.839 da alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa 

Maria; a instalação da “Academia da Saúde” na praça Dr. Inácio p. Rodrigues, 

localizada no final da rua José Salustiano Santana, bairro Mauá; a instalação da 

“Academia da Saúde” no Boulevard Pedro Martin, localizado na rua Visconde 

de Inhaúma, bairro Nova Gerty; e a instalação da “Academia da Saúde” na praça 

Virgilio Leandrini, localizada no final da rua Visconde de Inhaúma, bairro Nova 

Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2459/15 e 2460/15. Flávio 

Ubirajara Bochetti. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que as unidades de saúde do município 

de São Caetano do Sul fechem às 22 horas; e o recapeamento e manutenção 

faltante na rua Santo André, na altura do SESC, bairro Boa Vista. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 2474/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando o fechamento do 

buraco que se abriu ao lado da tampa de esgoto na via pública, avenida Tietê, 

esquina com a avenida Lions Clube, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2475/15 e 2476/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a disponibilização da linha 153 ou outra linha direta com a 

GCM, para que a municipalidade a utilize em casos de emergência; e o conserto 

das calçadas do Cemitério das Lágrimas, entre as quadras 03 e 04. “Ao Sr. 
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Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2477/15 a 2481/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

principalmente 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; limpeza e manutenção nos brinquedos localizados na praça Lucindo 

Cândido, bairro Nova Gerty; revitalizar e iluminar a praça Rotary Club, bairro 

Boa Vista; a repintura da faixa de travessia de pedestres, (pare), na avenida 

Paranapanema, com a rua marlene em frente a panificadora “Sete Senhoras”, 

bairro Nova Gerty; e implantar o tratamento de acupuntura nas unidades básicas 

do município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2489/15 a 2494/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a criação do Parque da Juventude - 

Esportes Radicais, rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 501, 

parque Santa Maria (Guaiamu) , bairro Santa Maria; envio de equipe para efetuar 

a limpeza da estrutura física do Ponto de Táxi existente na praça Jaime Pereira 

Galo, bairro Olímpico; envio de equipe para efetuar a limpeza da cobertura do 

Ponto de Táxi existente na rua Samuel Schwarts, bairro Santa Maria; a 

construção de banheiros nas dependências da pista de skate nas dependências da 

Estação Jovem - Coordenadoria Municipal da Juventude - rua Serafim 

Constantino, Centro; a instalação de sistema de catraca na pista de skate dentro 

da Estação Jovem - Coordenadoria Municipal da Juventude, rua Serafim 

Constantino, Centro; e envio de equipe para realizar ação em todas as árvores da 

praça Jaime Pereira Galo, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 2495/15. Fabio Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

na rua José Bonifácio, confluência com as ruas Padre Anchieta, Adelaide e Santo 

André, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2502/15 

a 2521/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instituição da 

campanha Travessia Segura, em frente a EE Padre Alexandre Grigolli, situada 

na rua Nelly Pelegrino, nº 954, no bairro Nova Gerty; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EE Profº Alfredo Burkart, situada na rua Boa 

Vista, nº 200, no bairro Nova Gerty; a instituição da campanha Travessia Segura, 

em frente a EE Coronel Bonifácio de Carvalho, situada na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, nº 195, no bairro Santa Paula; a instituição da campanha Travessia 

Segura, em frente a EE Edgard Alves da Cunha, situada na rua Araraquara, nº 

63, no bairro Fundação; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente 

a EE Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, situada na rua Conselheiro Lafayette, 
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nº 619, no bairro Barcelona; a instituição da campanha Travessia Segura, em 

frente a EE Profª Joana Mota, situada na rua Espírito Santo, nº 1.330, bairro 

Cerâmica; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EE Maria 

Conceição Moura Branco, situada na rua Tapajós, nº 1.085, bairro Olímpico; a 

instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EE Maria Trujilo Torloni, 

situada na estrada das Lágrimas, nº 579, no bairro São José; a instituição da 

campanha Travessia Segura, em frente a EE Profª Yolanda Ascêncio, situada na 

avenida Tijucussu, nº 800, no bairro Olímpico; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMI Alfredo Rodrigues, situada na avenida Papa 

João XXIII, nº 601, no bairro Jardim São Caetano; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMI Alice Pina Bernardes, situada na rua 

Herculano de Freitas, nº 265, no bairro Fundação; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMI Antonia Capovilla Tortorello, situada na 

avenida Paraíso, nº 831, no bairro Olímpico; a instituição da campanha Travessia 

Segura, em frente a EMI Ângela Massei, situada na rua Afrânio Peixoto, nº 66, 

no bairro Cerâmica; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a 

EMI Candinha Massei Fedato, situada na rua Tupi, nº 300, no bairro Cerâmica; 

a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMI Fernando Pessoa, 

situada na rua Flórida, nº 525, no bairro Barcelona; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMI Gastão Vidigal Neto, situada na rua dos 

Berilos, nº 113, no bairro Prosperidade; a instituição da campanha Travessia 

Segura, em frente a EMI Josefa da Cunha Leite, situada na rua Tomaso Tomé, 

nº 270, no bairro Olímpico; a instituição da campanha Travessia Segura, em 

frente a EMI Matheus Constantino, situada na rua Silvia, nº 1.743, bairro 

Oswaldo Cruz; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMI 

Maria Panarielo Leandrini, situada na rua Sebastião Gomes de Lima, nº 60, no 

bairro Nova Gerty; e a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a 

EMI Maria D’Agotini, situada na rua Desireé Malateux, nº 129, no bairro Mauá. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2524/15 a 2527/15. 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 ação preventiva em todas as árvores 

existentes nas dependências do local: praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, 

visando realizar demarcação na “valeta” existente na via pública: rua Arapuã, nº 

60, bairro Santa Maria; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando ação preventiva no referido local: rua 

Arlindo Marchetti, nº 1.042, bairro Santa Maria; e instalação de nova iluminação 

no local: praça das Andorinhas, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito 
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Municipal”. Processos nºs. 2528/15 a 2531/15. Aparecido Inácio da Silva. 

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 leitura nos ônibus no sistema de transporte público da 

cidade de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a instalação de semáforo sonorizado para atendimento dos 

portadores de deficiência visual do município de São Caetano do Sul; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir no município de São 

Caetano do Sul “Maio Amarelo”; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre programa de alimentação diferenciada para alunos alérgicos, na 

rede municipal de ensino de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2533/15 a 2563/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMI Maria 

Simoneti Thomé, situada na rua Tenente Antônio João, nº 413, no bairro 

Cerâmica; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMI Marily 

Chinaglia Bonaparte, situada na alameda Conde de Porto Alegre, nº 1.540, bairro 

Santa Maria; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMI 

Josefina Cipre Russo, situada na rua Pernambuco, nº 100, Centro; a instituição 

da campanha Travessia Segura, em frente a EMI Thereza Coan Fiorotti, situada 

na rua Ulisses Tornincasa, nº 160, bairro São José; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMEI Abelardo Galdino Pinto, situada na rua 

Coronel Camisão, nº 320, bairro Oswaldo Cruz; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMEI Antonio de Oliveira, situada na rua Arlindo 

Marchetti, nº 508, bairro Santa Maria; a instituição da campanha Travessia 

Segura, em frente a EMEI Castorina Faria Lima, situada na rua Teffé, nº 460, 

bairro Santa Maria; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a 

EMEI Emílio Carlos, situada na rua Gonzaga, nº 241, bairro Oswaldo Cruz; a 

instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMEI Fernando Piva, 

situada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 1.050, bairro São José; a 

instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMEI Fortunato Ricci, 

situada na rua Oriente, nº 333, bairro Barcelona; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMEI Francisco Falzarano, situada na rua Vanda, 

nº 73, no bairro Boa Vista; a instituição da campanha Travessia Segura, em 

frente a EMEI Helena Musumeci, situada na rua Paranapanema, nº 670, no bairro 

Mauá; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMEI Profª Inês 

de Ramos, situada na rua Vieira de Carvalho, nº 525, no bairro Nova Gerty; a 

instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMEI Irineu da Silva, 

situada na estrada das Lágrimas, nº 320, no bairro São José; a instituição da 
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campanha Travessia Segura, em frente a EMEI Jacob João Lorenzini, situada na 

rua Ulisses Tornincasa, nº 160, no bairro São José; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMEI João Barile, situada na rua Dr. Durval 

Vilalva, nº 135, no bairro Fundação; a instituição da campanha Travessia Segura, 

em frente a EMEI José Corona, situada na rua Mogi Guaçú, nº 80, no bairro 

Olímpico; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a EMEI José 

Ferrari, situada na rua Paraíba, nº 646, no Centro; a instituição da campanha 

Travessia Segura, em frente a EMEI Luiz José Giorgetti, situada na rua Graça 

Aranha, nº 80, no bairro Fundação; a instituição da campanha Travessia Segura, 

em frente a EMEI Marilene de Oliveira Larocca, situada na rua General 

Humberto Alencar Castelo Branco, nº 231, no bairro Santa Maria; a instituição 

da campanha Travessia Segura, em frente a EMEI Octávio Tegão, situada na rua 

Capivari, nº 624, no bairro Mauá; a instituição da campanha Travessia Segura, 

em frente a EMEI Orlando Moretto, situada na rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, nº 120, no bairro Cerâmica; a instituição da campanha Travessia 

Segura, em frente a EMEI Pedro José Lorenzini, situada na rua Marechal 

Deodoro, nº 445, bairro Santa Paula; a instituição da campanha Travessia 

Segura, em frente a EMEI Primeiro de Maio, situada na rua Rafael Corrêa 

Sampaio, nº 584, bairro Santo Antônio; a instituição da campanha Travessia 

Segura, em frente a EMEI Romeu Fiorelli, situada na rua dos Berilos, nº 113, no 

bairro Prosperidade; a instituição da campanha Travessia Segura, em frente a 

EMEI Rosa Perrella, situada na rua Lourdes, nº 460, bairro Nova Gerty; a 

instituição da campanha Travessia Segura, em frente a Creche Oswaldo Cruz, 

situada na rua Porto Calvo, nº 77, bairro Oswaldo Cruz; a instituição da 

campanha Travessia Segura, em frente a Creche Zilda Natel, situada na rua 

Flórida, nº 975, no bairro Barcelona; a instituição da campanha Travessia 

Segura, em frente ao Lar Samaritano da Mãe Operária, situada na rua Profª Maria 

Macedo, nº 240, no Centro; a instituição da campanha Travessia Segura, em 

frente a ETEC Jorge Street, situada na rua Bell Aliance, nº 149, Jardim São 

Caetano; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando restabelecer as condições favoráveis de visualizar a 

sinalização de trânsito existente na alameda São Caetano, esquina com a rua 

Oriente, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2565/15 a 2567/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização e a limpeza em toda a área do playground da escola municipal 

integrada Maria D’Agostini, situada na rua Desiree Malateaux, nº 129, bairro 

Mauá; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Obras - SEOHAB, 

visando viabilizar obras buscando minimizar os estragos causados pelas águas 
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da chuva na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica; e encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Obras - SEOHAB, visando as devidas 

providências para a interligação entre a rua Diogo Fernandes (Santo André) e a 

rua Domingos Graciute Neto (São Caetano do Sul), bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 2568/15. Edison Roberto Parra. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a criação de um programa de metas e ações para 

redução de crimes na cidade de São Caetano do Sul, com bonificação para a 

Guarda Civil Municipal - GCM. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2574/15 a 2576/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

demarcar a vaga de estacionamento, na cor preconizada, ou seja, logomarca azul, 

destinada ao uso por deficientes na rua Teffé, nº 448, bairro Santa Maria; a poda 

de árvore na rua Ribeirão Preto, nº 807, bairro Olímpico; e atendimentos, com 

médicos especialistas nas áreas: clínicas, pediátricas e ginecológicas, nas 

Unidades Básicas de Saúde. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

2577/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações do campus da USCS, localizado na rua Santo Antônio, com atenção 

especial ao ponto de ônibus e a passagem de pedestres na lateral à praça Baden 

Powell, que vai até a rua Manoel Coelho, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 2578/15. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando instalar placas indicativas nas respectivas ruas 

onde acontecem as feiras livres. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2579/15 e 2580/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

melhorias e manutenção na sinalização de trânsito, iluminação e pintura de 

faixas de segurança na avenida Guido Aliberti, Centro; e reforma dos pontos de 

ônibus localizados na rua Major Carlo Del Prete, Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2582/15 a 2591/15. 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 ação preventiva em todas as árvores existentes nas 

dependências do Clube Águias de Nova Gerty, em especial as que fazem fundo 

com as residências da rua dos Meninos, bairro Nova Gerty; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a 

instalação de bancos nas dependências da Estação José Montilha, situada na rua 

Boa Vista, bairro Boa Vista; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a reforma da guia de sarjeta, que se 
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encontra destruída no seguinte endereço rua Luís Louzã, nº 142, bairro 

Olímpico; as instalações de combate a incêndio nas dependências do Hospital 

Municipal de Emergência Albert Sabin, situado na rua Aurélia, nº 101, bairro 

Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a instalação de redutor de velocidade e sinalização 

de trânsito “amarelo intermitente” na avenida Tijucussu, esquina com a avenida 

Presidente Kennedy, bairro Olímpico; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de sinalização 

de trânsito regulamentando a velocidade 40 km em toda extensão da rua 

Nazareth, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de sinalização de trânsito 

regulamentando a velocidade 40 km no quarteirão da avenida Tietê, entre a rua 

Prestes Maia e a rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a 

instalação de sinalização de trânsito regulamentando a velocidade em toda a via 

de 40 km ao longo da rua Boa Vista, bairro Boa Vista; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de 

sinalização de trânsito regulamentando a velocidade em toda a via de 40 km na 

rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; e encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação de bancos nas 

dependências do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, rua Serafim Constantino, 

Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2592/15 a 2596/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de cobertura no ponto de 

ônibus localizado próximo à praça Cerâmica, na avenida Nelson Braido, bairro 

Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando a instalação de novos postes de iluminação e/ou melhorar a 

iluminação dos já existentes, avenida Dr. Rodrigues Alves, bairro Fundação; a 

poda das árvores localizadas na rua Heloísa Pamplona, nº 269, bairro Fundação; 

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

existentes, na rua Heloísa Pamplona, nº 269, bairro Fundação; e a poda das 

árvores localizadas na rua Humberto de Campos, nº 248, bairro São José. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2597/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização de todas as 

áreas de espaço de convivência do C.E.E. Erasmo Batissaco, localizado à rua da 

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

2602/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a criação da figura “Claro Docente” ( em casos de rescisão de 

contrato de trabalho, afastamento médico, falecimento, redução voluntária de 
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carga horária do professor, ausência de professor concursado para assumir aulas, 

etc. ). “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2603/15 a 2605/15. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação da “Academia da Saúde” 

na praça Lucindo Cândido, localizada no cruzamento da rua Capivari, com a rua 

Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; a instalação da “Academia da Saúde” na 

praça Faria Lima, localizada no cruzamento da rua Tibagi, com a alameda Conde 

de Porto Alegre, bairro Santa Maria; e determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas para que em consonância com a agenda de eventos do Teatro 

Paulo Machado, designe viatura para rondas nos arredores do referido espaço, 

localizado na alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2606/15 e 2607/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico próximo ao número 22 da rua 

Maranhão, bairro Santo Antônio; e o conserto da botoeira do semáforo de 

pedestres, localizado na confluência da Estrada das Lágrimas e rua da 

Eternidade, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2616/15. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização com a instalação de equipamentos para ginástica e 

brinquedos para crianças na praça dos Nordestinos, localizada na avenida Tietê, 

rua Aguapeí, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2620/15 a 2622/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na avenida Tietê, entre 

as ruas Nelly Pelegrino e Capivari, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico 

na extensão de todas as vias do bairro Jardim São Caetano; e instalar lousas 

digitais nas escolas da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 2626/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos para que a praça 

localizada na confluência da rua Oswaldo Cruz com a rua Bertolino Cunha, 

bairro Oswaldo Cruz, passe a se chamar “Praça Eliseo Pollo Paz”. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2627/15 e 2628/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico na rua Oswaldo Cruz, do número 

1722 até o número 1762, bairro Oswaldo Cruz; e providenciar, medidas 

necessárias com relação ao vaso implantado na altura do nº 127 da rua 28 de 

Julho, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2629/15 

a 2633/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: informar a 
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população sobre os malefícios da ingestão de energéticos com bebidas 

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

sobre ações socioeducativas e preventivas concernentes aos idosos nas escolas 

públicas de São Caetano do Sul; a implantação de placas de preferenciais, 

redutores de velocidade (tartarugas) e semáforo no cruzamento das ruas 

Engenheiro Rebouças com mangueiras; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre dispõe sobre a inclusão da disciplina conhecendo as 

profissões no currículo escolar da rede municipal de ensino fundamental; e a 

instalação de semáforo, bem como de semáforo de pedestres, na rua Ângelo 

Ferro, esquina com a rua Manoel Augusto Ferreirinha, bairro Nova Gerty. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2434/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, principalmente na rua Rosa, rua Sete de Dezembro, 

rua Gurupi, rua Iguaçu, rua dos Meninos, rua Capivari, avenida Tietê, e rua 

Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2461/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio 

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

extensão da seguinte via pública: rua Pedro Duo, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2462/15. Fábio Soares 

de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão da seguinte via pública: 

travessa Santa Rita, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2463/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas em toda a extensão da seguinte via pública: rua Paschoale Cavana, 

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

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

2464/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

seguinte via pública: rua Issaco Coppini, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2465/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da seguinte via pública: rua 

Martorelli, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. 
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Processo nº. 2466/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio 

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

a extensão da rua Otávio Mangabeira, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2467/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da travessa Radium, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2468/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e principalmente as 

“abordagens” de elementos suspeitos que são vistos diariamente circulando pelo 

bairro em bicicletas e motos, rua Giacomo Dalcin, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2469/15. Fábio Soares 

de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas e principalmente as “abordagens” de 

elementos suspeitos que são vistos diariamente circulando pelo bairro em 

bicicletas e motos, rua Raimundo Maffei, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2470/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas e principalmente as “abordagens” de elementos 

suspeitos que são vistos diariamente circulando pelo bairro em bicicletas e 

motos, rua Luísa, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2471/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas e principalmente as “abordagens” de elementos suspeitos que são 

vistos diariamente circulando pelo bairro em bicicletas e motos, rua Ângelo 

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

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

nº. 2472/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e principalmente 

as “abordagens” de elementos suspeitos que são vistos diariamente circulando 

pelo bairro em bicicletas e motos, rua Octávio Hildebrando, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2473/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 
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Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e principalmente as 

“abordagens” de elementos suspeitos que são vistos diariamente circulando pelo 

bairro em bicicletas e motos, rua Sete de Dezembro, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2482/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Santo 

Antônio, com atenção da passagem de pedestres na lateral à praça Baden Powell, 

que vai até a rua Manoel Coelho, no Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2488/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento 

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

ostensivas na rua José Bonifácio, confluência com as ruas Santo André, Adelaide 

e Padre Anchieta, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2532/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

ostensivas em toda a extensão da rua Peri, nº 277, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2569/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais, de voto de 

congratulações ao delegado de polícia titular de São Caetano do Sul, Doutor José 

Ribamar de Freitas Raposo; à Delegada de Polícia do 3º Distrito Policial de São 

Caetano do Sul, Doutora Lucy Mastelliny Fernandes e a toda equipe de Policiais 

Civis, que atuaram para o esclarecimento do caso de homicídio do aposentado 

Eliseu Paz, de 78 anos e sua filha, a professora Carmem Lúcia Paz, de 41 anos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2571/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

Tenente Antônio João, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2572/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na imediações da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul - USCS Campus I - bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2581/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 
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ABC, visando a criação de um sistema de sincronização dos semáforos que estão 

instalados nas divisas das cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2599/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao “Dia do Gari”, comemorado em 

16 de maio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2600/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao “Dia do Assistente Social”, comemorado 

em 15 de maio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2601/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao “Dia da Indústria”, comemorado 

em 25 de maio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2608/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Sr. Dr. Fernando Henrique Cardoso, pelo 

reconhecimento e pela conquista do prêmio “Pessoa do Ano”, da Câmara de 

Comércio Brasil - Estados Unidos. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2609/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Studio Giselle, pela realização 

do espetáculo “Dança em Homenagem ao Dia das Mães”. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2613/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão da Quadra Salvador Quero 

Lopes, localizada no Largo Monteiro Lobato, situada na rua Giovanni Thomé, 

bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2614/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Liberdade, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2615/15. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento 

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

ostensivas especialmente no período noturno, na avenida Conselheiro Antônio 

Prado, USCS, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 

2619/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no bairro Boa 

Vista, especialmente nas proximidades das ruas Vanda, Boa Vista, Santo André, 

Arlindo Marchetti e Manoel Augusto Ferreirinha. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2623/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas ruas Santo André com Arlindo Marchetti, ambas 

no bairro Boa Vista, principalmente aos finais de semana. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2624/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua Piauí, Venceslau Brás e Augusto de 

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

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

Processo nº. 2625/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Estádio Anacleto 

Campanella, pelos 60 anos de história, comemorado no dia 19 de maio de 2015, 

bem como a todos os profissionais que por lá passaram. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2644/15. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações parabenizando ao BNI - Business Network Internacional - 

Energia - São Caetano do Sul, por atingir o valor de R$ 1.000.000,00 em 

negócios fechados, fomentando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2640/15. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE 

- Departamento de Águas e Energia Elétrica - Sede rua Boa Vista, visando 

informações sobre quando será publicado o novo edital de licitação para a 

construção do Piscinão Jaboticabal. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2641/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa Net Serviços d e Comunicação S/A, visando 

informações sobre por quê o serviço de Wi-Fi “Net Virtua” não está disponível 

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. 2642/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à Secretaria dos Transportes Metropolitanos do 

Estado de São Paulo, visando informações sobre as desapropriações para 

construção das estações da linha 18 - Bronze do Metrô (Djalma 

Dutra/Tamanduateí) já começaram, e qual é o cronograma e os imóveis que já 

foram desapropriados. Colocado em discussão, faz 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. 2643/15. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de ofício à Empresa 

Metrô - Companhia do Metropolitano de São Paulo, visando as desapropriações 

para construção das estações da linha 18 - Bronze do Metro (Djalma 

Dutra/Tamanduateí) se já começaram, e qual é o cronograma e os imóveis que 

já foram desapropriados. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2573/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção 

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

Augusto Ferrari. 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 do senhor Augusto Ferrari. Assim 

é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, o Presidente registra a 

presença do Vereador da cidade de Mauá, Sr. Adelto Damasceno Gomes 

(Cachorrão), convidando-o para tomar assento à Mesa Diretora. Dando 

continuidade à presente sessão, 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: Aparecido Inácio da Silva e Eder Xavier. O 

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

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

alfabética dos Srs. Vereadores, fazem uso da palavra os Nobres Edis: Fabio 

Constantino Palacio, Jorge Martins Salgado e Aparecido Inácio da Silva (vez 

cedida pela Vereadora Magali Aparecida da Selva Pinto), Rosana Fernandes 

Maiotto e Sidnei Bezerra da Silva. 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 4601/14. José Roberto Espíndola Xavier. 2ª 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. O Sr. 

Presidente comunica ao Plenário que encontram-se na mesa as Emendas E1 e E2 

informando que a votação será realizada sem prejuízo das emendas. Colocado 
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em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno, sem prejuízo das 

emendas”. O Nobre Vereador Jorge Martins Salgado solicita a dispensa da 

leitura das emendas e a que discussão sobre as mesmas seja conjunta. Colocado 

em votação a dispensa da leitura das emendas e a discussão conjunta, ficam 

“Aprovadas”. Colocadas as emendas em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Emenda nº 1. Colocada em votação, fica 

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

se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para entrosamento das 

Emendas e apresentar a Redação Final”. II - Processo nº 5724/14. Paulo 

Higino Bottura Ramos. 2ª 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, fica “Aprovado em 2º turno”. 

“Publique-se”. III - Processo nº 7131/14. Jorge Martins Salgado. 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 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 2º turno”. “Publique-se”. IV - 

Processo nº 2417/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Regulamenta a concessão de Bolsa de Estudo pela Fundação das 

Artes 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 2418/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Autoriza a recomposição monetária da Tabela de Vencimentos dos 

Servidores Públicos Municipais 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”. VI - 

Processo nº 2419/15. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do 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.”. Parecer da Comissão 
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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 5437/14. Aparecido Inácio da Silva. 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 Estudante’ 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”. VIII - Processo nº 5725/14 Paulo Higino 

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

estímulo ao estudo das línguas inglesa e espanhola em todas as escolas de ensino 

fundamental 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”. 

IX - Processo nº 7101/14. Eclerson Pio Mielo. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo ao ensino de música nas escolas 

municipais de ensino infantil e fundamental 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”. X - Processo nº 7133/14. 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, a ‘Semana Educativa de Combate aos 

Crimes de Internet’ 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”. XI - 

Processo nº 1697/15. Valderi Pinto de Sousa. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Charly Farid Cury, pelos relevantes serviços 

prestados ao Município.”. 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 
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Secretária faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 

dezoito votos Sim, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que 

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

cinquenta e nove minutos, encerrada a Sessão, e convida os Srs. Vereadores a 

assinarem o Livro de Registro de Presença para a 8ª Sessão Extraordinária que 

será realizada a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada 

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