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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E CINCO 

DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE. 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e cinco 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. As Atas da 14ª Sessão 

Ordinária, da 8º Sessão Extraordinária, das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Sessões Solenes foram 

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

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

Expediente. Processo nº. 1700/15. Câmara Municipal. Ofício da Sra. Diretora 

de Orçamento e Finanças, encaminhando cópia do Balanço Financeiro e 

Patrimonial desta Edilidade, bem como o Balancete das Despesas Simplificado 

com o Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da Despesa, e a 

Demonstração das Variações Patrimoniais relativos ao mês de abril de 2015. “À 

Comissão Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2749/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

10.866, de 19 de maio de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 2750/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

10.867, de 19 de maio de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 2638/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização da 

‘Bienal de Artes’, nas escolas municipais de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Processo nº. 2639/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui 

incentivo à aprendizagem do Jogo de Xadrez na rede municipal de ensino do 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2645/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal de 

Combate à Hepatite' e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2648/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha Permanente de Apoio à Dieta 
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Vegana’, no município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Às 

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

2649/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui no 

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

‘Dia Municipal Vegano’ e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2664/15. Gersio Sartori. 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Profissional de Eventos’, e dá outras 

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

Processo nº. 2682/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre campanha permanente de combate a pedofilia e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes veiculada em ônibus, transportes alternativos e táxis, no 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2683/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação de Unidades Móveis 

Itinerantes para atendimento veterinário, no município de São Caetano do Sul, e 

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

Orçamento. Processo nº. 2712/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui no 

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

‘Dia do Professor de Alunos com Necessidades Especiais’, no município de São 

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

e Finanças e Orçamento.Processo nº. 2713/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à inclusão de orientação quanto à doação de sangue em 

receituários, formulário e requisições dos profissionais médicos da rede 

municipal de saúde na forma que especifica, e dá outras providências”. Às 

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

2714/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único e incisos 

ao artigo 1º da Lei nº 4.773, de 23 de junho de 2009, que institui a ‘Campanha 

Municipal de Prevenção e Compensação de Emissões de Dióxido de Carbono 

(CO2) e demais Gases Veiculares de Efeito Estufa’, e dá outras providências”. 

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

2715/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha Permanente de 

Prevenção às Queimaduras nas Escolas da Rede Municipal de ensino do 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2716/15. Eder 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a afixação, nas salas de aula, de 

cartazes com os números de telefones de órgãos e serviços públicos nas Escolas 

da Rede Municipal de ensino do município de São Caetano do Sul, e dá outras 

providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 
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Processo nº. 2717/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo a 

realização de teste vocacional para os alunos do 9º ano da rede municipal de 

ensino do município de São Caetano do sul, e dá outras providências”. Às 

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

2718/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à utilização de 

Gás Natural Veicular (GNV) e biodiesel na frota de veículos automotores 

particulares destinados ao transporte de pessoas e de produtos e serviços no 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2727/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana da Economia Criativa’, 

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

Orçamento. Processo nº. 2746/15. Rosana Fernandes Maiotto. Projeto de Lei 

que “Institui a ‘Campanha permanente referente aos direitos da pessoa portadora 

de neoplasia maligna (câncer) no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Processo nº. 2747/15. Rosana Fernandes Maiotto. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo às empresas, que prestam serviços terceirizados para a Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, para contratarem jovens para a ocupação do 

primeiro emprego e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2748/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Projeto de  Lei de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Virada da Saúde' e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 2762/15. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto 

de Lei que “Institui o estímulo à divulgação virtual da relação dos medicamentos 

de distribuição gratuita, colocados à disposição da população pela rede 

municipal da saúde, 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. 2779/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui 

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

a ‘Semana Municipal da Língua Brasileira de Sinais – Libras’, e dá outras 

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

Processo nº. 2780/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui 

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

a ‘Semana da Matemática’ nas escolas da rede municipal de ensino, e dá outras 

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

Processo nº. 2817/15. Fabio Constantino Palacio. Projeto de Lei que “Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 
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‘Semana de Networking’ e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2820/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à distribuição de sinal de Wi-Fi 

em praças e parques municipais na cidade de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2821/15. Rosana Fernandes Maiotto. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à criação de prazos máximos para atendimento ao usuário da rede 

municipal de saúde do município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2822/15. Rosana Fernandes Maiotto. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo ao acolhimento familiar de crianças e adolescentes no município de São 

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

e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2646/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a ‘Campanha Permanente 

de Orientação e Conscientização Sobre os Riscos de Acidentes com Botijões de 

Gás’, instituída pela lei municipal nº 4.648, de 04 de junho de 2008. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 2647/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reeditar a legislação referente à 

concessão de benefícios para os pagamentos de débitos de anuidades da USCS - 

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

Processo nº. 2650/15. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na altura do nº 151, da rua Villa 

Lobos, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2654/15 

a 2663/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: ampliar o número máximo de 

parcelas nos acordos de pagamento de dívidas de tributo municipais; a poda das 

árvores existentes na rua Joaquim Nabuco, bairro Santo Antônio; a poda das 

árvores existentes em toda a extensão da avenida Senador Roberto Simonsen, 

bairro Santo Antônio; a realização de estudos no sentido de promover a “Feira 

de Ciências”, com exposições e trabalhos dos alunos de todas as escolas 

municipais em conjunto, como sugestão, cada unidade escolar poderia realizar 

sua feira individual e os melhores trabalhos poderiam ser expostos na feira em 

conjunto com todas as demais escolas; antecipar as inscrições para as escolas 

municipais no ensino infantil e fundamental para o ano letivo de 2016; promover 

“Feira de Artes” integrada com todas as escolas municipais de nosso município, 

como sugestão, cada escola poderia realizar individualmente sua feira e os 

melhores trabalhos e/ou apresentações participariam da Feira de Artes em 

conjunto com as demais escolas; instalar um semáforo no cruzamento da 

alameda Conde de Porto Alegre com a rua Ivaí , bairro Santa Maria; a realização 
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de estudos no sentido de premiar o melhor aluno do último ano do ensino médio 

de cada escola municipal com bolsa de estudos na USCS, conforme critérios 

previamente definidos pela Secretaria Municipal de Educação de nosso 

município; a realização da poda das árvores localizadas em toda a extensão da 

rua José Ferrari, bairro Santo Antônio; e reparos na cozinha da EMEI José 

Corona, localizada na rua Mogi Guassú, nº 80, bairro Olímpico. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2671/15 a 2675/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a implantação do Programa de Obesidade Zero, 

no município de São Caetano do Sul; a instalação de semáforo, bem como 

semáforo para pedestres, na rua Amazonas, esquina com a rua Silvia, bairro 

Oswaldo Cruz; a realização de campanhas de orientações preventivas e combate 

à incêndios, controle de pânico e noções de primeiros socorros, nos temas 

transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino; a 

possibilidade da construção de um acesso de pedestres a passarela lateral do 

viaduto Independência pela rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; e a 

possibilidade de incluir o tema “Água” como tema transversal na grade 

curricular das escolas públicas do município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 2677/15. Francisco de Macedo Bento. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a colocação de um 

responsável pelo trânsito em frente à escola 28 de Julho, no horário de entrada e 

saída dos alunos, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 2679/15 a 2681/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: medidas para 

fiscalização nos níveis de pressão sonora emitidas por veículos, notadamente 

após as 22 horas, nas imediações da rua Major Carlos Del Prete, com a rua José 

do Patrocínio, Centro; a instituição de serviço permanente, 24 horas, para a 

realização de reparos urgentes na rede de água, esgoto e drenagem; e determinar 

à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente após as 22 horas, nas 

imediações da rua Major Carlos Del Prete, com a rua José do Patrocínio, Centro. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2684/15 e 2685/15. Edison 

Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: reparos necessários, bem como possível aquisição 

de novos equipamentos para ginástica voltados às pessoas da 3º idade, para sua 

instalação nos parques, praças e locais destinados a prática de exercícios físicos 

para os munícipes de São Caetano do Sul; e implantação de coletores de energia 

solar em todos os próprios públicos municipais para redução do consumo e 

economia para os cofres públicos. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2686/15 a 2696/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: mudar o 

ponto de parada de ônibus, localizado na alameda São Caetano, em frente ao 

número 2845, bairro Santa Paula; a possibilidade de realizar força tarefa, que 

englobe as Secretarias de Segurança, SECONT, SEMOB, Polícia Civil e Polícia 

Militar para, em uma ação conjunta, realizarem fiscalização visando coibir 

eventos particulares, tais como bailes funks ou eventos similares que perturbam 

a Ordem Pública; à dedetização nas ruas próximas ao Cemitério da Saudade, 

bairro São José; a construção de mais pontos de ciclovias no município, a fim de 

proporcionar aos ciclistas maiores opções de percursos, vez que à política de 

promover a integração da bicicleta, como alternativa de transporte na cidade de 

São Caetano do Sul, tem aumentado consideravelmente; implantar faixa de 

travessia de pedestre na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nas 

imediações do nº 1098, bairro Cerâmica; implantar redutor de velocidade na 

esquina da rua Senador Fláquer, com a rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, bairro São José; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações do Externato Santo Antônio, localizado na rua São Luís, bairro 

Santa Paula; criar parceria cultural entre a SEEDUC e SEECULT, a fim de que 

as crianças do ensino infantil e fundamental, possam conhecer, conviver a 

apreciar a arte em suas mais variadas formas; revitalizar a praça dos Imigrantes, 

bairro Olímpico; demarcar vagas para estacionamento rotativo e pago (Zona 

Azul), na travessa Regina Oneda, entre as vias alameda São Caetano e maranhão, 

bairro Santa Paula; e a revitalização geral das dependências da praça Di Thiene, 

localizada na avenida Goiás, proximidades, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2698/15 a 2702/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: implantar faixa de travessia de pedestre, na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, nº 1098, bairro Cerâmica; a instalação de bueiro na 

rua Piauí, entre a avenida Dr. Augusto de Toledo e a rua Oswaldo Cruz, bairro 

Santo Antônio; realizar a reforma e revitalização da praça Carlos Pace, 

localizada entre a rua Lisboa, e a rua Geovane de Nardi; a possibilidade de 

realizar a repintura de faixa de solo com os dizeres “Carga e Descarga” na rua 

Niterói, nº 221, Centro; e a possibilidade de realizar pintura de faixa de solo com 

os dizeres “Carga e Descarga” em frente a empresa Millennium, (Instrumentos 

cirúrgicos e odontológicos), localizada na rua Senador Vergueiro, nº 433, 

Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2706/15 a 2709/15. Eder 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a manutenção, especialmente, o conserto da 

calçada da rua Rafael Corrêa Sampaio, nº 887, bairro Santo Antônio; a poda da 

árvore localizada entre a rua Pinheiro Machado e a rua Rafael Corrêa Sampaio, 
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nº 899, bairro Santo Antônio; a poda das árvores existentes em frente da EMEF 

Luiz Olinto Tortorello (antigo SEMEF), localizada na rua José Benedetti, nº 550, 

bairro Santo Antônio; e a manutenção, conserto da calçada, localizada na rua 

Rafael Corrêa Sampaio, nº 899, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 2711/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na avenida Conselheiro Antônio Prado, Centro. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2722/15 e 2723/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: reiterar o contido na indicação 892/2013, para que 

sejam realizadas tratativas e estudos para a instalação de Centro Especializado 

no Tratamento de Diabetes, no município de São Caetano do Sul; e a 

implantação de Unidade de Pronto Atendimento de Saúde, 24 horas, no bairro 

Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2724/15 a 2726/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico e do meio-fio 

na rua Capivari, especialmente próximo a EME Professora Alcina Dantas Feijão, 

bairro Nova Gerty; a reforma do passeio público da rua Pasteur, especialmente 

na confluência com a rua Bell Aliance, Jardim São Caetano; e a informatização 

da carteira de vacinação, com acesso em todas as unidades básicas de saúde de 

nosso município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2729/15 a 

2738/15. Rosana Fernandes Maiotto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua José do Patrocínio, e 

adjacentes, Centro; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Paraíba, e rua Pernambuco, Centro; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Miguel Almansa Garcia, e 

rua Professora Maria Macedo, Centro; determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

Campus Centro, no horário das 19:00 às 23:00 horas, rua Santo Antônio, nº 50, 

Centro; a limpeza e a revitalização dos lagos localizados no Espaço Verde Chico 

Mendes, avenida Fernando Simonsen, nº 566, Centro; a instalação de cestos de 

lixo nas principais ruas e avenidas do município de São Caetano do Sul; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda extensão da rua Giovanni 

Thomé, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda 

extensão da rua Manoel Pedro Vilaboim, bairro Olímpico; a efetiva ação no 

Centro de especialidades médicas, localizado na rua Heloísa Pamplona, nº 269, 

bairro Fundação; e a construção de uma nova escola municipal de ensino médio 

na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 
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2744/15 e 2745/15. Rosana Fernandes Maiotto. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação 

de agendamento telefônico para marcação de consultas médicas aos pacientes 

idosos e portadores de necessidades especiais, nas unidades de saúde e hospitais 

municipais de São Caetano do Sul; e um treinamento de Gestão e Qualidade, aos 

funcionários das unidades de saúde e hospitais municipais de São Caetano do 

Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2751/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção e 

troca de iluminação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, módulos I e II, 

situado na rua Serafim Constantino, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2752/15 a 2754/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Juruá, 

bairro Nova Gerty; instalar a Biblioteca Móvel no município de São Caetano do 

Sul; e dispor sobre a criação e implantação de programa denominado ‘Semeando 

Artes’ em todas as instituições de longa permanência localizadas no município 

de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2759/15 

e 2760/15. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar a 

creche noturna no município de São Caetano do Sul; e determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Espírito Santo, bairro 

Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2763/15 e 2764/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: sinalização de solo, com a pintura de 

setas indicativas do sentido do fluxo de trânsito em toda a extensão da rua Nelly 

Pellegrino, bairro Nova Gerty; e readequar a sinalização viária na rua Santo 

André em seu cruzamento com a rua Giuseppe Carnevalli, invertendo a 

sinalização de solo “Pare”, inscrita atualmente na rua Santo André, transferindo 

a referida sinalização para a rua Giuseppe Carnevalli, bairro Boa Vista. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2765/15 a 2774/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a visita periódica de pediatras aos alunos da rede 

municipal de educação infantil, com o objetivo de prevenir doenças infantis por 

meio de atendimento médico; à permanência de enfermeiros nas escolas 

municipais de ensino fundamental de São Caetano do Sul, priorizando as escolas 

em que os alunos permaneçam em período integral; à permanência de 

enfermeiros nas escolas municipais de educação infantil de São Caetano do Sul; 

a poda da copa da árvores existente na rua Brás Cubas, nº 650, Jardim São 

Caetano; a poda da copa da árvores existente na rua Brás Cubas, nº 764, Jardim 
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São Caetano; a poda da copa da árvores existente na rua Brás Cubas, nº 756, 

Jardim São Caetano; a poda da copa da árvores existente na rua Brás Cubas, nº 

768, Jardim São Caetano; a poda da copa da árvores existente na rua Brás Cubas, 

nº 800, Jardim São Caetano; reforçar a sinalização com placa e pintura “Dê a 

preferência”, na altura da rotatória localizada na rua Casemiro de Abreu, bairro 

Cerâmica; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da Creche Zilda Natel, em especial nos períodos de entrada e saída 

dos alunos. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2781/15 a 2783/15. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma base comunitária 

da Guarda Civil Municipal, na divisa do município de São Caetano do Sul com 

o município de Santo André, no final da avenida Goiás, bairro Barcelona; 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Tapajós, bairro Barcelona; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Alegre, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2792/15 a 2795/15. Fabio Constantino Palacio. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a construção da sede do Grupo Escoteiro Alvorada, na cancha 

de bocha localizada dentro do Parque Municipal “José Alves dos Reis”, 

localizado na Estrada das Lágrimas, nº 320, na esquina com a rua Matilde e 

avenida Líbero Badaró, bairro São José; a reforma do Centro recreativo infantil 

“Barbara Mourão Saad” conhecido como “Cidade das Crianças”, situado na 

alameda Conde de Porto Alegre, nº 860, no quarteirão completado pela rua 

Paraguassú, avenida Presidente Kennedy e rua Ivaí , bairro Santa Maria; a 

reforma de todo o gradil que cerca o próprio localizado na praça Baden Powell, 

Centro; e enviar equipe de campo a fim de averiguar e fiscalizar o motivo do 

forte cheiro de tinta que aparentemente tem como origem no seguinte endereço: 

avenida Paraíso, nº 424, ( auto estufa ), bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2796/15 a 2798/15. Rosana Fernandes Maiotto. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que realize audiência pública com todos os funcionários 

interessados da prefeitura municipal de São Caetano do Sul para apresentação 

na íntegra do Plano de Cargos e Carreiras; estudos para retornar para Centro 

Digital de São Caetano do Sul as oficinas do programa Lego Education, para 

todas as crianças do ensino fundamental I; e a pintura de faixa de pedestre, bem 

como, instalação de redutor de velocidade, na rua São Paulo, nº 2048, bairro 

Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2800/15 e 2801/15. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: poda da copa da árvore, 
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localizada na rua José de Alencar, nº 236, bairro Santo Antônio; e a desratização 

da rua Xingu, com a rua Ivaí, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2802/15 a 2807/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providenciar novas linhas de ônibus no bairro Mauá; providenciar, demarcações 

de vaga para cadeirantes na rua Humaitá, nº 247. bairro Fundação; a retirada de 

carros abandonados localizados na altura do nº 127, da avenida Conselheiro 

Antônio Prado, Centro; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

na avenida Conselheiro Antônio Prado, Centro; a instalação de um semáforo de 

atenção entre a rua São Carlos, e a alameda São Caetano, bairro Santa Paula; e a 

regularização da numeração das casas situadas na avenida Lions Club, bairro 

Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2808/15 a 2816/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: verificar o sistema de senha do 

Atende Fácil que não está funcionando no município de São Caetano do Sul; 

limpeza no terreno situado na rua Humberto de Campos, nº 163, bairro São José; 

estudos para as pessoas com doença renal crônicas e as pessoas com albinismo 

deficientes físicos para fins de concessão de quaisquer benefícios e direitos 

assegurados pela legislação municipal; a aquisição de equipamentos específicos 

e a realização das alterações necessárias nas instalações em hospitais, unidades 

médicas emergenciais e laboratórios particulares, visando o atendimento à 

pessoa obesa do município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a 

esta edilidade, versando sobre institui a distribuição domiciliar de medicamentos 

e materiais necessários aos procedimentos médicos para idosos previamente 

cadastrados no Sistema Único de Saúde – SUS, no município de São Caetano do 

Sul; a fiscalização embaixo do viaduto independente na rua Heloísa Pamplona, 

bairro Fundação; envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

inclusão na fatura mensal de água da concessionária responsável pelo 

abastecimento de água, o enunciado: “Economize água, evite o desperdício, no 

município de São Caetano do Sul”; a utilização dos terminais de ônibus públicos 

para apresentação de palestras, pregações e manifestações religiosas no âmbito 

do município de São Caetano do Sul; e a instalação de mesas e cadeiras para 

instituições de ensino, com padrão ergométrico exigido por normas da NBR 

14006 e NBR 14007 em salas de aula nos estabelecimentos de ensino de São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2818/15. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

recapeamento asfáltico da rua Tapajós, nº 589, rua Flórida, bairro Barcelona. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2823/15. Sidnei Bezerra da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando implantar dispositivos 
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redutores de velocidade excessiva na altura do nº 44 da rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, antes do seu cruzamento com a rua Porto Calvo, bairro Nova Gerty. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2824/15 a 2828/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de um semáforo ou 

lombada nas proximidades da EMEF Prof. Olyntho Voltarelli Filho, na avenida 

Paraíso, nº 520, bairro Nova Gerty; a criação de uma clínica municipal pública, 

para atendimento dos animais de estimação dos munícipes de São Caetano do 

Sul, com disponibilidade para todos os serviços que se fizerem necessários, 

como consultas, atendimentos, cirurgias e espaço para internações; a 

substituição dos quadros-negros por lousas digitais, em todas as unidades de 

educação do município; a reforma da calçada (passeio público) da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Sylvio Romero, na rua Castro Alves, esquina 

com a rua Urupema, bairro Cerâmica; e revitalizar e reformar a passagem 

subterrânea Conde Francisco Matarazzo, localizada sob a via férrea, que liga o 

Centro ao bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

2829/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a permanência ao menos uma vez por mês da Unidade 

Móvel de Oftalmologia, no bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 2651/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas escolares da Polícia Militar 

em nosso município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2653/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

avenida Guido Aliberti, principalmente no ponto de divisa com a cidade de São 

Paulo, onde se inicia a avenida Presidente Wilson, no Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2665/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, em toda a 

extensão da rua Ângelo Aladino Grecchi, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2666/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas, com apoio de motocicleta, em toda a 

extensão da rua dos Mármores, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2667/15. Aparecido Inácio da Silva. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, na entrada particular 

Alexandre Locatelli, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2668/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas, com apoio de motocicletas, na rua Humberto Fernandes Fortes, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2669/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, com apoio de 

motocicletas, na rua da Fortuna, e imediações, bairro Prosperidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2670/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas, com apoio de motocicletas, na rua 

Bueno de Andrade, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2676/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, principalmente nas ruas Nazareth, oriente, Flórida, 

Conselheiro Lafayette, Maceió e Taipas, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2678/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, notadamente após as 22 horas, nas imediações da rua 

Major Carlos Del Prete, com a rua José do Patrocínio, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2697/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, nas imediações do Externato Santo Antônio, 

localizado na rua São Luís, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2704/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a Faculdade de 

Tecnologia de São Caetano do Sul - FATEC SCS e para o Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, por força da parceria 

realizada entre a instituição de ensino e o Ministério Público do Estado de São 

Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. A Presidência da Mesa 

solicita e o 2º Secretário, o Vereador Aparecido Inácio da Silva, dá continuidade 

à leitura à matéria do Expediente. Processo nº. 2705/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações para os Ministros (as) do Supremo Tribunal Federal (STF), 

Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Ministra Cármen Lúcia (Vice-

Presidente), Ministro Celso de Mello (Decano), Ministro Marco Aurélio, 

Ministro Gilmar Mendes, Ministro Dias Tóffoli, Ministro Luiz Fux, Ministra 

Rosa Weber, Ministro Roberto Barroso e Ministro Teori Zavaski pelos 

excelentes trabalhos realizados em prol da Justiça e evidentemente do nosso país 

e, em especial, pelo brilhante julgamento do Recurso Extraordinário, que 

definitivamente e com Repercussão Geral, reconheceu o poder de investigação 

ao Ministério Público. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2710/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na avenida 

Conselheiro Antônio Prado, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2740/15. Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento solicitando 

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

USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul - Campus Centro, no 

horário das 19:00 às 23:00 horas, rua Santo Antônio - Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2741/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Miguel Almansa 

Garcia e Professora Maria Macedo, no Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2742/15. Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações das ruas Pernambuco e Paraíba, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2743/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua José do Patrocínio, e adjacentes, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2755/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à Empresa 

Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando a instalação de telefones públicos 
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adaptados para pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala em todos os 

prédios da Administração Pública direta ou indireta do 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. 

2758/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Juruá, 

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

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

2761/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua José 

Henrique de Sá - bairro Nova Gerty, com a rua Boa Vista, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2775/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas intensivas nas imediações das 

vias: Quintino Bocaiuva, Saldanha Marinho e São Carlos, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2776/15. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Coordenadoria Municipal da Terceira Idade, 

pelo evento “As Maravilhas da Primavera”, que acontecerá no dia 29 de maio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2777/15. 

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

Anais de Voto de Congratulações aos 51 anos da APAE de São Caetano do Sul, 

comemorado no dia 10 de junho. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2778/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

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

rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2784/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

instalação de uma Base Comunitária da Polícia Militar, na divisa do município 

de São Caetano do Sul com o município de Santo André, no final da avenida 

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

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

nº. 2785/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 
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rua Tapajós, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2786/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Alegre, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2790/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações, pela posse 

do Professor Emerson Francisco da Silva, para o cargo de Administrador Escolar 

do Colégio Adventista de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2791/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações, para a Igreja 

Evangélica Casa de Oração para Todos os Povos, pelo 8º aniversário, no próximo 

dia 14 de junho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2799/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da avenida Paranapanema, e na rua Vieira de Carvalho, ambas no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2819/15. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando à empresa Viação Padre 

Eustáquio - VIPE, visando estender o horário de saída dos ônibus do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic, após a chegada do último trem. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2837/15. Flávio Martins Rstom. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, nas imediações do bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2839/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas para que sejam intensificadas as revistas 

policiais nos cidadãos suspeitos de portarem, injustificadamente, arma branca. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2848/15. 

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

de Voto de Congratulações em razão da aposentadoria do Cabo PM Augusto 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2849/15. 
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Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações em razão da aposentadoria do Cabo PM Edson Gonçalves. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2850/15. 

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

de Voto de Congratulações em razão da aposentadoria do 2º Sargento PM 

Marcos Umberto da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2851/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações em razão da aposentadoria do 1º Sargento 

PM Edvaldo Rodrigues da Silva Filho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2852/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações em razão da 

aposentadoria do 1º Sargento PM Claudemir Orestes Garrido. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2853/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações em razão da aposentadoria do Segundo Tenente PM José de 

Matos Soares. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2854/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações em razão da aposentadoria do Subtenente PM 

Elísio Honório Da Silva Filho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2858/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

horário noturno, nas imediações das ruas: Primeiro de Maio, Washington Luís e 

Padre Manoel da Nóbrega, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2865/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas, com apoio de motocicletas na rua Pan, e imediações, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2866/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, com apoio de 

motocicletas na rua dos Meninos e imediações, bairro Nova Gerty. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado.”. A Presidência da Mesa solicita e a 1º Secretária, 

o Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, dá continuidade à leitura à matéria 

do Expediente. Processo nº. 2739/15. Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa SABESP - Central, visando informações 

sobre o espaço pertencente à esta empresa, situado na rua Boa Vista, nº 50, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2756/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, visando informações sobre 

quais são as concessionárias de energia elétrica nesta região. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2757/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência 

Nacional de Telecomunicações - Sede, visando informações sobre a importância 

do código de “Identificação Internacional de Equipamentos Móvel (IMEI)" e sua 

função nas embalagens de aparelhos de telefonia móvel. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2789/15. Fabio Constantino Palacio. 

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

Paulista de Trens Metropolitanos, visando informações sobre a modernização da 

estação São Caetano “Prefeito Walter Braido”, da Linha 10 - Turquesa da 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Para justificar o voto, faz 

uso da palavra o autor, Vereador Fabio Constantino Palacio. Processo nº. 

2842/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando inserção em 

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

de Lira Filho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

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

minuto de silêncio em memória do senhor Augusto Ferrari. 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: Eder Xavier e Fabio Constantino Palacio. O 

Presidente Paulo Higino Bottura Ramos solicita e a Vereadora Magali Aparecida 

da Silva Pinto assume a Presidência da Mesa dando continuidade à chamada 

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

Rosana Fernandes Maiotto e Eder Xavier (vez concedida pelo Vereador Sidnei 

Bezerra da Silva). Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase 

da explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. A Presidência da Mesa 
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solicita e o 2º Secretário, Vereador Aparecida Inácio da Silva, dá continuidade a 

leitura da matéria da Ordem do Dia. I - Processo nº 5437/14. Aparecido Inácio 

da Silva. 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 do 

Estudante’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, favorável. Parecer nº 166, de 2013/2014, da Comissão de Finanças e 

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

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

se”. II - Processo nº 5725/14. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª 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. Reassume 

a Presidência da Mesa o Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se”. III - Processo nº 7101/14. 

Eclerson Pio Mielo. 2ª 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 nº 38, de 2015/2016, da Comissão de Finanças e 

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

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

“Publique-se”. Para justificar o voto, faz uso da palavra o autor, Vereador 

Eclerson Pio Mielo. A Presidência da Mesa solicita e a 1ª Secretária, Vereadora 

Magali Aparecida Selva Pinto, dá continuidade à leitura das matérias destinadas 

a Ordem do Dia. IV - Processo nº 7133/14. 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, 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 2º turno”. 

“Publique-se”. Para justificar o voto, faz uso da palavra o autor, o Vereador 

Jorge Martins Salgado, e o Vereador Eder Xavier. V - Processo nº 4674/14. 

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

“Institui a ‘Semana do Brincar’ 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, 
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fica “Aprovado em 1º turno”. VI - Processo nº 4791/14. Edison Roberto Parra. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

da existência de cadeiras de rodas no interior dos estabelecimentos bancários do 

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

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

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

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

VII - Processo nº 6163/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização da ‘Feira de Troca 

de Brinquedos’ 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”. VIII - Processo nº 0642/15. Marcel Franco Munhoz e Outros. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a reserva de vagas 

para gestantes e pessoas com crianças de colo, em shopping centers, 

supermercados, hipermercados e Centros comerciais situados no Município de 

São Caetano do Sul, que disponham de estacionamento para clientes 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 1º turno”. IX - Processo 

nº 2163/15. Flávio Ubirajara Bochetti. Discussão e Votação Únicas do Projeto 

de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

Senhor Marco Antônio Lombardi, 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. A Primeira Secretária faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada 

a chamada nominal, por falta de quorum, fica o Projeto “Rejeitado”. “Arquive-

se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezoito horas e quarenta e quatro minutos, encerrada a 

Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será 

assinada pelos Srs. Presidente e Primeira Secretária. ............................................. 
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