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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e sete 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 15ª Sessão 

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

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

Expediente. Processo nº. 3014/15. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Ofício encaminhando Parecer Prévio TC-001996/126/12, referente à Prestação de 

Contas da Prefeitura Municipal, relativo ao exercício de 2012. “Tendo distribuído 

cópias aos Srs. Vereadores, remeta à Comissão de Finanças e Orçamento e 

publique-se o ato no site da Câmara Municipal.” Processo nº. 1071/05. 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Sr. Prof.º Dr. Marcos 

Sidnei Bassi, Reitor da USCS, encaminhando cópia do termo de convênio entre a 

autarquia (USCS) e o Instituto Som da Língua. “Ciente.”. Processo nº. 0743/15. 

Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos: nº 10.865, de 15 de maio de 2015; e nº 10.868, de 20 de maio de 2015. 

“Ciente.”. Processo nº. 2844/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo ao descarte, ambientalmente adequado, de filmes de 

radiografia usados nos hospitais, clínicas e demais instituições médicas, situados 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2845/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui sobre a reserva de vagas nas creches 

da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. Às 

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

2874/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

Banco de Marca-Passos no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2875/15. 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 ao Câncer Bucal’, e dá outras providências”. Às 
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Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

2876/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

Banco de Órteses e Próteses no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Processo nº. 2877/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo ao ‘Programa Auxílio Idoso Interno’, no município de São Caetano do 

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

e Orçamento. Processo nº. 2878/15. 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 do Meio Ambiente e Ecologia’, e dá outras 

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

Processo nº. 2897/15. 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 das Doadoras de Leite Materno’, e dá outras providências”. Às 

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

2898/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

Banco de Tecidos Musculoesqueléticos no município de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 2919/15. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à capacitação de dentistas para realização de 

acompanhamento odontológico de crianças de 0 a 5 anos, nas Unidades Básicas 

de Saúde, no mesmo período em que ocorrem as vacinações preventivas, no 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2920/15. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao acompanhamento odontológico 

de crianças até o ingresso no ensino fundamental, por ocasião da vacinação 

periódica com registro e agendamento de retorno na carteira de vacinação e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 2926/15. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei 

que “Institui a padronização de cores e identificação de veículos de transporte de 

passageiros (táxis), no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Processo nº. 2953/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que “Institui no 

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

‘Dia do Marco da Paz’, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2954/15. Paulo Roberto de 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal do Profissional de Segurança 

Privada - Vigilante’, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 
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Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 2955/15. Paulo Roberto de 

Jesus. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a segurança e o controle na abertura dos 

armários de concentração de linhas telefônicas no município de São Caetano do 

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

Orçamento. Processo nº. 2956/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que 

“Assegura ao usuário e dependente de droga em tratamento e em reinserção social 

reservas percentuais de vagas que menciona e dá outras providências”. Às 

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

3009/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Mulher 

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

Finanças e Orçamento. Processos nºs. 2831/15 e 2832/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: em reiteração à indicação 2236/2013, para que 

sejam realizados estudos e tratativas para a instalação de uma escola de ensino 

médio, no Centro da cidade; e a instalação de uma escola de ensino fundamental, 

de período integral, no bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 2833/15 a 2835/15. Rosana Fernandes Maiotto. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize 

parceria com hospitais ou clínicas particulares do município de São Caetano do 

Sul para realização de exames de alta complexibilidade, tipo ressonância 

magnética; realizar pintura geral, na Unidade Básica de Saúde Dr. Ivanhoé 

Espósito, bairro Barcelona; e ampliar o número de clínico geral, ginecologista e 

pediatra, na Unidade Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Esposito, bairro Barcelona. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2836/15. Flávio Martins Rstom. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda das árvores na rua 

Gonzaga, nº 20, entre as ruas Amazonas e Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2838/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do serviço Disque-Gestante, no 

município de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2840/15 e 2841/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção e a revitalização da viela perpendicular à avenida 

Teresa Campanella, nº 403, que liga a avenida Presidente Kennedy à avenida 

Gago Coutinho, bairro Boa Vista; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre as condições para o estacionamento e pernoite dos veículos 

transportadores de produtos perigosos que circulam no município de São Caetano 

do Sul; “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2843/15. José Roberto 
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Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação da Calçada 

Ecologicamente Correta, no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2846/15 e 2847/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de rampa de acessibilidade na rua Desiree 

Malateaux, confluência com a rua Carmine Perrella, bairro Mauá; e a reforma do 

meio-fio da rua Desiree Malateaux, especialmente na confluência com a rua 

Carmine Perrella, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2855/15 a 2857/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de 

árvore da rua Amazonas, nº 2195, Centro; a poda de árvore da rua Amazonas, nº 

2144, Centro; e a poda de árvore da rua Amazonas, nº 2216, Centro. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2859/15 a 2864/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que cumpra os ditames da Lei nº 410, de 14/01/54, alterada 

pelas Leis nº 1140 de 21/09/62 e 2966, de 08/11/88, que versa sobre a proibição 

de ruídos ou sons excessivos e evitáveis que possam evitar o sossego público; a 

poda de árvore localizada defronte ao nº 210, da rua Guaiamu, bairro Santa Maria; 

a manutenção no passeio público, nas proximidades do número 119, da rua Carlos 

de Campos, Centro; instalar um farol no cruzamento da rua das Mangueiras, 

bairro Cerâmica; estudos no sentido de fechar os portões da praça que possui a 

passagem de linhas de transmissão, que cruzam as ruas: Manoel Coelho, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente no período noturno; e instalar piso 

antiderrapante, com sistema de drenagem, no vestiário da piscina do CISE João 

Nicolau Braido. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2867/15 a 

2873/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: fiscalização na rua 

Aparecida, nº 178, bairro Boa Vista; a colocação de uma lombada e semáforo na 

rua Oswaldo Cruz, com a rua Silvia, bairro Oswaldo Cruz; a possibilidade de uma 

lombada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, Cemitério da Cerâmica, 

bairro Cerâmica; colocar redutor de velocidade (lombada) na rua Juruá, em frente 

ao número 399, bairro Mauá; remover carros na rua José de Franca Dias, próximo 

ao número 215, bairro São José; ampliar a calçada na Avenida Goiás, nº 782, em 

frente a Farmácia Drogasil, bairro Santo Antônio; e realizar a limpeza e a retirada 

dos entulhos no terreno situado na rua Santa Rosa, bairro Santa Paula. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 2879/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que crie o Cinema Popular 

nos CISEs, Associações de Bairros, Associações Culturais, Entidades 
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Beneficentes e Clubes de Serviços. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

2880/15. Gersio Sartori. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos no sentido de que o idoso possa estacionar em qualquer vaga rotativa de 

estacionamento, independente de ser exclusiva para idoso, desde que tenha e deixe 

visível o seu cartão de credenciamento emitido pela Secretaria Competente. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2901/15 a 2908/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a implantação de caixa coletora nos bueiros das ruas do 

município; criar bibliotecas de pesquisa em todas as unidades escolares da rede 

municipal; limpeza na rua dos Berilos, notadamente, no trecho que compreende 

as ruas Platina e dos Mármores, bairro Prosperidade; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da travessa Regina Oneda, bairro 

Santa Paula; a execução de pintura de solo, demarcando vaga de estacionamento 

preferencial para idoso na rua Rafael Corrêa Sampaio, em frente ao número 835, 

bairro Santo Antônio; revitalização na escadaria, localizada na rua Silvia, nº 1267, 

bairro Nova Gerty; a instalação de radar em algum ponto da extensão da avenida 

Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; e a instalação de lombo-faixa para 

travessia de pedestres no cruzamento da esquina da avenida Dr. Augusto de 

Toledo, com a rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 2909/15 a 2915/15. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que seja feita um mutirão de vacinação contra a gripe no 

município de São Caetano do Sul; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na 

rua Lítio, bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua 

dos Berilos, bairro Prosperidade; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na viela localizada entre a Escola Estadual Maria Trujilo Torloni e a 

Escola Municipal Profº Vicente Bastos, travessa da rua Humberto de Campos, 

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

imediações das ruas: Pasteur, Gilberto Freire, Vitor Meireles, Bell Aliance e 

avenida Belo Horizonte, Jardim São Caetano; retirar ou tratar árvore que 

encontra-se totalmente comprometida na rua Tapajós, nº 792, esquina com a rua 

Nazareth, bairro Barcelona; e a colocação de faixa de carga e descarga em frente 

a rua Joaquim Nabuco, nº 215, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 2923/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre Campanha de Prevenção e Orientação sobre a Pediculose, no 

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

Processo nº. 2924/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a manutenção do passeio público (calçada), em frente ao 
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referido endereço: avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 40, em frente à ‘Casas 

Pernambucanas’, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2925/15. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos e tratativas para a limpeza da área da antiga Indústria Química Matarazzo 

S/A, em especial, no terreno situado próximo às residências situadas na avenida 

do Estado, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2927/15. 

Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre conceda benefícios para 

os pagamentos de débitos de semestralidades de alunos da Fundação das Artes. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2928/15 a 2936/15. Eder Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade 

Básica de Saúde Dr. Angelo Antenor Zambom, localizada na rua Vanda, nº 11, 

bairro Boa Vista; a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade 

Básica de Saúde Darcy Sarmanho Vargas, localizada na rua General Estilac Leal, 

nº 58, bairro Mauá; a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade 

Básica de Saúde Dolores Massei, localizada na rua Senador Fláquer, nº 134, bairro 

São José; a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade Básica de 

Saúde João Luiz Pasqual Bonaparte, localizada na rua Maranhão, nº 611, bairro 

Santa Paula; a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade Básica 

de Saúde Maria Corbeta Segato, localizada na avenida Prosperidade, nº 671, 

bairro Prosperidade; a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade 

Básica de Saúde Moacir Gallina, localizada na rua Casemiro de Abreu, nº 560, 

bairro Cerâmica; a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade 

Básica de Saúde Nair Spina Benedicts, localizada na rua Oswaldo Cruz, nº 1153, 

bairro Oswaldo Cruz; a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade 

Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Esposito, localizada na Flórida, nº 295, bairro 

Barcelona; e a instalação de ‘Espaço Kids’, nas dependências da Unidade Básica 

de Saúde Amélia Richard Locatelli, localizada na alameda João Galego, nº 01, 

bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2943/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar 

à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua José de 

Alencar, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

2949/15 a 2952/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma no 

poste de semáforo de sinalização verde-vermelho com símbolo pedestre na rua 

Amazonas, nº 596, Centro; a instalação do monumento “Marco da Paz”, em 

alguma praça da nossa cidade; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Rafael Corrêa Sampaio, bairro Santo Antônio; e determinar à 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades da rua Nossa 

Senhora de Fátima, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 2957/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando disponibilizar mais viaturas, para rondas no período noturno, no 

Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2961/15 a 2966/15. Fabio 

Constantino Palacio. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: reforma de todos os pontos de ônibus 

existentes em São Caetano do Sul; a regularização das calçadas próximas ao 

Centro Odontológico; determinar a poda de árvore localizada próxima a rua 

Gonzaga, nº 346, bairro Oswaldo Cruz; a poda da copa da árvore na rua 

Amazonas, nº 1495, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico em toda a 

extensão da avenida Lemos Monteiro, bairro Oswaldo Cruz e bairro Olímpico; e 

a correção da valeta localizada na confluência da rua Gonzaga, com a travessa Dr. 

Augusto de Toledo. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2968/15 a 

2984/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a sinalização de 

solo, com a instalação da faixa de pedestres no cruzamento das vias: rua 

Maranhão, avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santo Antônio; realizar 

sinalização de solo, com a instalação da faixa de pedestres no cruzamento das 

vias: rua Nossa Senhora de Fátima, com a rua Castro Alves, bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda extensão da rua Rio Grande 

do Sul, Centro; o recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda extensão da 

rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável em toda extensão da rua Amadeu Bortoletto, cruzamento com a 

avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico 

do leito carroçável em toda extensão da rua Benjamin Constant, bairro Santa 

Paula; o recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda extensão da rua 

Panati, e no cruzamento com a avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda extensão da rua Bertolino da 

Cunha, Conselho Tutelar, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável em toda extensão da rua Ângelo Aladino Grecchi, clube Santa Maria, 

bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua Pelegrino 

Bernardo, nº 778, bairro Olímpico; a instalação de abrigo de ponto de ônibus na 

rua Nossa Senhora de Fátima, nº 751, bairro Santa Paula; a instalação de abrigo 

de ponto de ônibus, na alameda cassaquera, nº 123, bairro Barcelona; a instalação 

de abrigo de ponto de ônibus na rua Amazonas, nº 2628, em frente ao referido 

número, Centro; a instalação de abrigo de ponto de ônibus, na avenida Walter 

Thomé, nº 727, Estádio Anacleto Campanella, bairro Olímpico; a instalação de 

abrigo de ponto de ônibus, na avenida Fernando Simonsen, nº 551, Parkshopping 
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São Caetano, bairro São José; a instalação de abrigo de ponto de ônibus na rua 

Taipas, nº 525, bairro Santa Maria; e a instalação de abrigo de ponto de ônibus, 

na avenida Walter Thomé, nº 297, Estádio Anacleto Campanella, bairro Olímpico. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 2985/15 a 2987/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nas imediações do poço artesiano - bica de água, localizada na rua 

Clóvis Bevilácqua, bairro Cerâmica; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica; e a manutenção dos 

corrimões das escadas localizadas nas dependências do Espaço Verde Chico 

Mendes. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 2990/15. Fabio Constantino 

Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos para que 

seja realizada atividade física construtiva para idosos e crianças integrados na 

mesma atividade no parque Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 2994/15. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização da praça dos Imigrantes, 

localizada na rua Benito Campoi, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 2995/15 a 3001/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção da calçada na rua Rádio, nº 28, e imediações, bairro 

Prosperidade; a fiscalização nos estabelecimentos que funcionam como bares e 

similares; a fiscalização no viaduto Independência na rua Heloísa Pamplona, 

próximo ao Carrefour, bairro Fundação; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a implantação de pontos de energia elétrica, nos pontos de ônibus 

e demais dependências atinentes ao transporte público municipal de São Caetano 

do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o tempo máximo 

de espera para atendimento nas lojas de Operadoras de Telefonia Fixa e Celular 

no município de São Caetano do Sul; divulgar à conscientização e inclusão de 

pessoas com Síndrome de Down no município de São Caetano do Sul; e realizar 

a poda de árvore na rua Guaiamu, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3008/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a limpeza no córrego dos Meninos, situado 

na avenida Guido Aliberti, altura do shopping, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3010/15 a 3012/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: notificar o proprietário do terreno localizado na avenida 

Conselheiro Antonio Prado, ao lado do nº 115, bairro Santo Antônio, para realizar 

a limpeza e dedetização do mesmo; o recapeamento asfáltico da rua Emílio Rossi, 

bairro Barcelona; e a instalação de uma placa de nomenclatura na travessa Ana 
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Maria, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3015/15 e 

3016/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização, limpeza e 

reforçar o patrulhamento da Cidade das Crianças, bairro Santa Maria; e a criação 

e inserção de um rodízio de cartazes de alerta e de orientação contra a 

criminalidade que assola nossos dias, nos ônibus que perfazem as ruas do nosso 

município, com o intuito de oferecer conhecimento sobre os Direitos Humanos de 

crianças, adolescentes, e idosos em geral. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 3025/15 a 3029/15. Rosana Fernandes Maiotto. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de redutor de velocidade, bem como, a pintura de nova 

sinalização defronte à EMI Antônia Capovilla Tortorello, localizada na avenida 

Paraíso, nº 831, bairro Olímpico; notificar o proprietário do estabelecimento 

abandonado, localizado na rua Baraldi, ao lado do número 1.002, Centro, para 

realizar devida manutenção; a construção de uma cobertura sobre a piscina 

externa do Complexo Poliesportivo Lauro Gomes, localizado na rua Giovanni 

Thomé, bairro Olímpico; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações das ruas das Mangueiras, Tenente Antônio João, Castro Alves, 

Casemiro de Abreu e Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica; e determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Antônio Barile, Ceará, 

28 de Julho, Collygni e Fausto Luis Pina, bairrro Fundação. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 2652/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

imediações das ruas Ceará, 28 de Julho, Perrela, Rio Branco, Durval Vilalva e 

Maximiliano Lorenzini, todas no bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2881/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no horário de entrada e saída dos alunos da EMI 

Alfredo Rodrigues, sito à avenida Papa João XXIII, nº 601, Jardim São Caetano. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2882/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas na EMI Gastão Vidigal Neto, sito à rua 

dos Berilos, nº 113, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2883/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na EMI Fernando Pessoa, sito à rua Flórida, nº 525, 
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bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2884/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na EMI Claudio 

Musumeci, sito à rua Walter Figueira, nº 44, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2885/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na EMI Candinha Massei Fedato, sito à rua Tupi, nº 

300, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2886/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na EMI Ângela 

Massei, sito à rua Nestor Moreira, nº 360, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2887/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na EMI Alice Pina Bernardes, sito à rua Herculano de 

Freitas, nº 265, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2888/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando 

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

EMI Antônia Capovilla Tortorello, sito à avenida Paraíso, nº 831, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2889/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na EMI Josefa da Cunha Leite, sito 

à rua Tomaso Tomé, nº 270, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2890/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na EMI Josefina Cipre Russo na rua Pernambuco, nº 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2891/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na EMI Maria 

D’Agostini na rua Desiree Malateaux, nº 129, bairro Mauá. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2892/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na EMI Maria Panarielo Leandrini na rua Sebastião 

Gomes Lima, nº 60, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2893/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na EMI Maria Simonetti Thomé na rua Tenente 

Antônio João, nº 413, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2894/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na EMI Marily Chinaglia Bonaparte, na alameda Conde 

de Porto Alegre, nº 1540, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2895/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na EMI Matheus Constantino na rua Silvia, nº 1743, 

bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2896/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na EMI Thereza 

Coan Fiorotti na rua Ulysses Tornincasa, nº 160, bairro São José. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2899/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando tratativas junto às prefeituras das sete cidades, no sentido de 

estabelecer política regional para implantação de “caixa coletora” nos bueiros 

instalados nas vias públicas das cidades. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2900/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas na travessa Regina Oneda, e adjacentes, bairro Santa Paula. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2916/15. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações do Centro de Capacitação dos 

Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns (CECAP) na rua Tapajós, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2917/15. 
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Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na viela que fica entre a Escola 

Estadual Maria Trujilo Torloni e a Escola Municipal Profº. Vicente Bastos, 

travessa da rua Humberto de Campos, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2918/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações das ruas: Pasteur, Gilberto Freire, Vitor Meireles, Bell 

Aliance e avenida Belo Horizonte, Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2939/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

com vistas a disponibilizar mais viaturas, para rondas no período noturno, no 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2940/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando tratativas para que seja mantida a iluminação 

durante todo o período noturno, na área destinada para rede de transmissão de 

energia elétrica, entre a rua Rio Grande do Sul e a rua Santa Catarina, Centro. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2941/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Empresa AES Eletropaulo - 

SCS, visando tratativas para que seja mantida a iluminação durante todo o período 

noturno, na área destinada para rede de transmissão de energia elétrica, entre a rua 

Manoel Coelho e a rua Santa Catarina, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2942/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua José de Alencar, bairro Santo Antônio. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2945/15. Paulo Roberto de Jesus. 

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

ao Prefeito Municipal de São Caetano do Sul, Dr. Paulo Nunes Pinheiro, pelo 

empenho em iniciar ações para implantação Wi-Fi gratuito em nossa cidade. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2946/15. Paulo Roberto 

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

Congratulações ao Prefeito e a Secretaria de Saúde, pelo empenho em desenvolver 

o serviço de atendimento oftalmológico de nossa cidade e de torná-lo referência 
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dentro do SUS. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2947/15. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades da rua Nossa 

Senhora de Fátima, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2948/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

ostensivas na rua Rafael Corrêa Sampaio, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2958/15. Paulo Roberto de Jesus. 

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

ao Grupo São Cristóvão Saúde, pela renovação da parceria com a Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, para manutenção da equipe do Vôlei Feminino 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2959/15. Paulo 

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

de Congratulações à Secretaria Municipal de Esporte e Turismo de São Caetano 

do Sul, pela renovação da parceria com a São Cristóvão Saúde, para manutenção 

da Equipe do Vôlei Feminino da cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2960/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, pela renovação da parceria com a instituição 

São Cristóvão Saúde, para manutenção da Equipe do Vôlei Feminino da cidade. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2967/15. Fabio 

Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo, SCS, visando a manutenção da fixação dos cabos de transmissão de 

energia, em todos os postes do município. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 2988/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

ostensivas na rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2989/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações do poço artesiano - bica de água, 

localizada na rua Clóvis Bevilácqua, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado.”. Processo nº. 2991/15. Fabio Constantino Palacio. 

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

ao pastor João Claudio Chaguri, pela conquista de mais uma frente de pregação 

da Igreja Adventista de São Caetano do Sul, através de um programa de televisão. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2992/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Carmine 

Perrella, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2993/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Presidente Nereu Ramos, bairro São José. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3002/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com o apoio de motocicletas na rua Maranhão, próximo 

a Escola Bartolomeu Bueno da Silva, e imediações, bairro Santo Antônio. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3003/15. Aparecido 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o auxílio de motocicletas na 

avenida Guido Aliberti, próximo ao Parkshopping e Hiper Mercado Extra, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3004/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

motocicletas na rua Roma, nº 80 e imediações, bairro Oswaldo Cruz. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3005/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com o apoio de motocicletas na avenida Tietê e 

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

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

Processo nº. 3006/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o 

auxílio de motocicletas na rua Domingos Graciute Neto e imediações, bairro 

Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 
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esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3007/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o auxílio de 

motocicletas na avenida Prosperidade e imediações, bairro Prosperidade. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3013/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao DETRAN/SP, visando a 

implantação de Centro de Formação de Condutores credenciado para habilitação 

de pessoas com deficiência física, 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. 3017/15. Rosana Fernandes 

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

Congratulações à Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, pela 

realização do evento “De Olho no Sorriso 3”, no dia 30 de maio, no Espaço Verde 

Chico Mendes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3018/15. 

Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Cultura, pela 

realização da segunda edição do evento “Cultura Ambiental”, no dia 31 de maio, 

no Espaço Verde Chico Mendes. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3019/15. Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Associação de 

Beneficência e Filantropia São Cristovão Saúde, pela renovação de patrocínio 

com o time de Voleibol Feminino do São Caetano Esporte Clube. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3020/15. Rosana Fernandes Maiotto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua João Batista Negro e ruas 

Eternidade, Carmine Perrella, Desiree Malateaux e Ana Maria Martorelli, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3021/15. 

Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Ceará e ruas 28 de Julho, Collygni e Fausto Luis Pina, bairro Fundação. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3022/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua das Mangueiras e ruas 
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Tenente Antonio João, Castro Alves, Casemiro de Abreu e Teodoro Sampaio, 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3023/15. 

Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Rio de Janeiro e ruas Ribeiro de Barros, Giovanni Thomé, Julieta Soares e Manoel 

Pedro Vilaboim, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3024/15. Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento solicitando 

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

imediações da rua General Osório e ruas Tiradentes, Martim Francisco e Piauí, 

bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3034/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações pelo excelente desempenho da Equipe de 

Taekwondo de São Caetano do Sul, no “Paraguay Open 2015”, do último dia 31 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3040/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, 

Hélia Rogério de Souza Pinto, carinhosamente conhecida como Fofão, por elevar 

o nome de nosso município em meio a sua brilhante trajetória em seus 30 anos de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3049/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando limpeza no terreno situado na rua 

Washington Luís, nº 215, ao lado do nº 115, bairro São José. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”.  Processo nº. 3050/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas no bairro Barcelona, principalmente nas 

proximidades da rua Romão Belchior Peres e rua Xavantes. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3051/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 3052/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 
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visando rondas ostensivas em todo o bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 3053/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

Rogério Pardini, pelos 20 anos de pastorado e demais trabalhos relevantes 

realizados a frente da Igreja Evangélica Canaã. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3059/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Dom Pedro 

Carlos Cipolini, em razão de sua nomeação a Bispo Diocesano de Santo André. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3060/15. Roberto Luiz 

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

Congratulações ao Dr. Marcelo Chehade, em razão de sua eleição a Presidente do 

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Santo André. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3061/15. Roberto Luiz Vidoski. 

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

ao Studio Giselle, pela conquista do título de campeão, na modalidade “Caráter” 

e pela conquista do 3º lugar, na modalidade “Jazz”, no 33º ENDA - Encontro 

Nacional de Dança, ocorrido nos dias 29, 30 e 31 de maio passado, no teatro sérgio 

cardoso, em são paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3062/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Dr. Jesus Adalberto Gutierrez, Secretário 

Municipal de Saúde, em razão da parceria firmada com a Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo, na disponibilização da ‘Carreta Itinerante do Programa 

Mulheres de Peito", que oferecerá exames para a prevenção ao câncer de mama. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3063/15. Roberto Luiz 

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

Congratulações ao Dr. David Everson Uip, Secretário de Saúde do Estado de São 

Paulo, em razão da parceria firmada com a Secretaria Municipal de Saúde de São 

Caetano do Sul, na disponibilização da “Carreta Itinerante do Programa Mulheres 

de Peito”, que oferecerá exames para a prevenção ao câncer de mama. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3065/15. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Conde Francisco 
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Matarazzo, principalmente no trecho próximo às ruas Herculano de Freitas, 28 de 

Julho e Ceará, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3071/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações aos participantes do Concurso Miss e 

Mister Terceira Idade, “As Maravilhas da Primavera” ocorrido no dia 29 de maio 

no Clube Recreativo e Esportivo Tamoyo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3072/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

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

pelo incentivo da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Senador 

Fláquer em meio a brilhante conquista e vitória de seus alunos do 8º e 9º ano no 

“I Torneio Municipal de Robótica”. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3073/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo incentivo 

da escola EME Prof. Vicente Bastos, em meio a brilhante participação e 

classificação dos alunos do 6º ano no ‘I Torneio Municipal de Robótica’. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 2830/15. Carlos 

Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício à CETESB - 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, visando informações sobre qual 

o grau de contaminação do terreno da antiga fábrica das Indústrias Reunidas 

Francisco Matarazzo, localizada na rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3044/15. Paulo Roberto 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Maria Parecida Parizi. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3054/15. VEREADORES. 

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

pelo falecimento do Pastor Luiz Cesar Silva, Presidente da Igreja Cristã Nova 

Aliança em São Caetano do Sul. 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 Luiz Cesar Silva e da 

Senhora Maria Parecida Parizi. Assim é procedido. Após a solenidade, em questão 

de ordem, o Edil Eder Xavier solicita que, em relação ao parecer prévio do 

Tribunal de Contas, que seja vista a possibilidade de publicar o ato em outro meio 
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de circulação. O Sr. Presidente responde que será feito. Esgotada a matéria do 

Expediente, o Sr. Presidente anuncia que em cumprimento ao dispositivo das 

Resoluções nº 538, de 12.11.1965; e nº 831, de 22.09.1973; passa a palavra para 

Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto a fim de que, em nome do Legislativo, 

faça o discurso em alusão a data de 5 de junho, Dia Internacional do Meio 

Ambiente. Esta assim procede, discorrendo ao discurso, ao final, sendo aplaudido. 

Após, passa-se à fase da Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à 

chamada. Usam da palavra, pela chamada nominal alfabética, os Edis: Eder 

Xavier, Paulo Roberto de Jesus e Regina Fernandes Maiotto. Ninguém mais 

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

fase da Ordem do Dia. Com a palavra o 2º Secretário, Vereador Aparecida Inácio 

da Silva, inicia a leitura da matéria da Ordem do Dia. I - Processo nº 4601/14. - 

José Roberto Espíndola Xavier. Discussão e votação únicas da Redação final 

apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, em seu parecer nº 88, de 

2015/2016, ao Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia do Escritor’ no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

Processo nº 4674/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª 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, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se”. III - Processo nº 

4791/14. Edison Roberto Parra. 2ª 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. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que encontram-se na Mesa Emendas ao Projeto de Lei, informando que 

a votação será realizada sem prejuízo das emendas. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado em 2º turno, sem prejuízo das emendas”. Em questão de 

ordem, o Nobre Vereador Jorge Martins Salgado solicita a dispensa da leitura das 

emendas e a votação em separado. Colocado em votação o pedido da dispensa da 

leitura das emendas e da votação em separado, ficam “Aprovadas”. As emendas 

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

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

Remeta-se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para entrosamento das 
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emendas e apresentar a Redação Final. IV - Processo nº 6163/14. José Roberto 

Espíndola Xavier. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se”. V - 

Processo nº 0642/15. Marcel Franco Munhoz e Outros. 2ª 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. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

encontram-se na Mesa Emendas ao Projeto de Lei, informando que a votação será 

realizada sem prejuízo das emendas. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

2º turno, sem prejuízo das emendas”. Em questão de ordem, o Nobre Vereador 

Jorge Martins Salgado solicita a dispensa da leitura das emendas. Colocado em 

votação a dispensa da leitura das emendas fica "Aprovado”. As emendas são 

colocadas em votação separadamente: Emenda nº 1. Colocada em votação, fica 

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

nº 3. 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. VI - Processo nº 6059/14. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª 

Discussão e votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à educação 

permanente dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde 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 

6880/14. Paulo Roberto De Jesus. 1ª Discussão e votação do Projeto de Lei que 

“Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.803, de 18 de junho de 

1999, 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”. Em seguida, o Sr. Presidente 

comunica ao Plenário que, em virtude da necessidade de atender o processo que 

trata do Plano Municipal de Educação, fica convocada Sessão Extraordinária, a 
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ser realizada na próxima terça-feira, dia 09 de junho, logo após o término da 

Sessão Ordinária. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezoito horas e cinquenta e um 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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