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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUATRO DIAS 

DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE.  

 

 

Às dezessete horas e trinta 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 das 20ª Sessão 

Ordinária e 6ª Sessão Solene são “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 01700/2015. Diretoria de 

Orçamento e Finanças. Ofício da Sra. Diretora de Orçamento e Finanças, 

encaminhando as peças constituídas 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 junho de 2015. "Ciente.". Processo 

nº 01071/2005. Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS. Ofício 

do Sr. Prof.º Dr. Marcos Sidnei Bassi, Reitor da USCS, encaminhando: cópia 

do instrumento particular de intermediação de negócio e utilização do sistema 

“portal de empregos” entre aquela Autarquia e a Universia Brasil S.A. e a 

Trabalhando.com Brasil Consultoria LTDA; e cópia do termo de convênio 

entre aquela Autarquia e o Banco Santander (Brasil). "Ciente.". Processo nº 

02975/2001. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

10.879, de 26/06/15. "Ciente.". Processo nº 01972/2012. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 10.887, de 27/07/15. 

"Ciente.". Processo nº 02885/2014. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.883, de 14/07/15. "Ciente.". Processo 

nº 00743/2015. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto 

nº 10.877, de 25/06/15 e Decreto nº 10.884, de 16/07/15. "Ciente.". Processo 

nº 01798/2015. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto 

nº 10.882, de 01/07/15. "Ciente.". Processo nº 03721/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 10.878, de 25/06/15. 

"Ciente.". Processo nº 03732/15. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando 
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cópia do Decreto nº 10.880 de 30/06/15. "Ciente.". Processo nº 03733/15. 

Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 10.881 de 

30/06/15. "Ciente.". Processo nº 03948/15. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.885 de 17/07/15. "Ciente.". Processo 

nº 03963/15. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

10.886 de 21/07/15. "Ciente.". Processo nº 04027/15. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que “Autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul a 

receber em doação, com encargos, os bens que especifica, transferidos, pela 

União por intermédio do Ministério da Saúde, e dá outras providências ". "Às 

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

03711/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui, na rede municipal de 

ensino, a 'campanha permanente de conscientização sobre os malefícios 

causados pelo vandalismo contra os bens públicos e privados', no município 

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

Orçamento". Processo nº 03712/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Altera 

a ementa, os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e inclui o artigo 6º à Lei nº 4292, de 11 de 

maio de 2005, que dispõe sobre a realização de Campanha Permanente de 

Conscientização sobre o Câncer Infantil". "Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 03713/15. Eder Xavier. 

Projeto de Lei que “Institui a proibição de comunicação mercadológica dirigida 

ao público infantil das escolas da rede municipal de ensino do município de 

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

Orçamento". Processo nº 03720/15. Fabio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a retirada de cabos e fiação aérea, quando excedentes ou sem 

uso, instaladas pelas empresas de telefonia, tv a cabo e internet, ou por suas 

empresas prestadoras de serviços terceirizadas, no âmbito do município de São 

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

Orçamento". Processo nº 03726/15. Fabio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de São 

Caetano do Sul que fazem uso de cardápio, constar no mesmo o informe dos 

meios de pagamento e das bandeiras disponíveis para o uso de cartões e dá 

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

Orçamento". Processo nº 03727/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o incentivo à adaptação de computadores para a utilização 

de pessoas com deficiência visual, em 'lan houses', 'cyber cafés' e 

estabelecimentos similares, situados no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento". Processo nº 03728/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o programa de inclusão infantil no transporte coletivo do 
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município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". "Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 03729/15. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à cobrança de 

danos causados ao patrimônio público e ao meio ambiente de condutores 

causadores de acidentes de trânsito no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento". Processo nº 03730/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, a 'Campanha Municipal de Prevenção e Combate à Violência 

no Trânsito' e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento". Processo nº 03774/15. Jose Roberto Espindola 

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

do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal do Historiador', e dá 

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

Orçamento". Processo nº 03775/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Institui no Calendário Oficial de Datas do Município do município de São 

Caetano do Sul, o 'Dia da Conscientização de Doação ao Transplante de 

Fígado', e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento". Processo nº 03842/15. Jose Roberto Espindola 

Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo aos hospitais, clínicas, 

laboratórios e consultórios odontológicos particulares, estabelecidos no 

município de São Caetano do Sul, a utilizarem protetor de pescoço em pacientes 

que serão submetidos a exames de raio-x, mamografia ou tomografia, e dá 

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

Orçamento". Processo nº 03843/15. Jose Roberto Espindola Xavier. Projeto 

de Lei que “Institui o estímulo à 'lavagem ecológica' nos veículos automotores, 

usando-se produtos químicos biodegradáveis em substituição ao uso de água, 

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 

03855/15. Eder Xavier. projeto de resolução que "Acrescenta § 6º ao artigo 137 

do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, nos casos 

que especifica, e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 03873/15. Jose Roberto 

Espindola Xavier. Projeto de Lei que “Proíbe a venda de rifas por alunos 

menores de 18 (dezoito) anos matriculados nas escolas públicas municipais de 

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

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 03909/15. Jose Roberto 

Espindola Xavier. Projeto de Lei que “Institui estímulo aos estabelecimentos 

situados no município de São Caetano do Sul, que realizam venda de planos de 
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saúde médicos e odontológicos, para que prestem assistência e orientação ao 

consumidor, e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento". Processo nº 03910/15. Mauricio Fernandes da 

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

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

Sensibilização e da Conscientização da Gerontofobia', e dá outras 

providências.". "Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento". Processo nº 03923/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

Lei que “Institui o estímulo à criação do 'Banco de Remédios', no município de 

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

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 03949/15. Fabio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos 

em altura compatível para cadeirantes e pessoas com nanismo, e dá outras 

providências.". "Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento". Processo nº 03983/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei 

que "Altera a redação da ementa e do artigo 1º da lei nº 4128, de 22 de abril de 

2003, e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento". Processo nº 03984/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que "Institui o 'Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio', na 

cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.". "Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 03985/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade do 

fornecimento de protetor solar para todos os funcionários de empresas públicas 

ou privadas que trabalhem expostos à radiação solar, no município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04026/15. Flávio Martins 

Rstom. Projeto de Lei que "Institui o estímulo à criação de programa de 

combate à síndrome do respirador bucal na 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 04034/15. Mauricio 

Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

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

Português e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento". Processo nº 04035/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo à construção de condomínios 

residenciais exclusivos para idosos no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento". Processo nº 03211/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Sr. 

Prefeito, objetivando a poda da árvore na rua Vinte e Oito de Julho, esquina 
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com a rua Heloísa Pamplona, 322, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processo nº 03470/15. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando a poda de árvore na rua São Paulo, em frente aos números 869 e 

872, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 03510/15. Francisco de 

Macedo Bento. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da avenida Senador 

Roberto Simonsen, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 03513/15. 

Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando determinar 

à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Boa Vista. “Ao 

Sr. Prefeito”. Processos nºs 03693/15 a 03697/15. Jose Roberto Espindola 

Xavier. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: solicitar 

aos hospitais, clinicas, laboratórios e consultórios odontológicos públicos e 

particulares a utilização de protetor de pescoço em pacientes que serão 

submetidos a exames de raio-x, mamografia ou tomografia; estudos para 

instalar cadeiras próprias para o transporte de crianças em veículos públicos 

municipais que prestam serviço para os conselhos tutelares localizados no 

âmbito do município de São Caetano do Sul; estudos para que as instituições 

públicas de ensino da rede estadual e municipal recebam a manutenção ou troca 

da iluminação pública, não somente em frente como também nas proximidades 

desses educandários, a fim de oferecer mais segurança, bem como coibir a ação 

de atos delitivos; estudos para a "criação do cartão único para pessoas com 

deficiência"; e, criar a ouvidoria itinerante da saúde no âmbito do município de 

São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03698/15 a 03710/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: realizar a repintura das faixas de travessia de pedestres localizadas 

no cruzamento das vias: rua João Molinari, e rua Vanda, bairro Boa Vista; 

realizar a repintura das faixas de travessia de pedestres localizadas na rua Major 

Carlo Del Prete, confluência com a rua São Paulo, bairro Santo Antônio; 

realizar a repintura da faixa de pedestres localizada na rua Major Carlo Del 

Prete, confluência com a rua Machado de Assis, bairro Santo Antônio; realizar 

a repintura da faixa de pedestres localizada na rua Major Carlo Del Prete, 

confluência com a rua Conceição, bairro Santo Antônio; realizar a repintura da 

faixa de pedestres localizada na rua Major Carlo Del Prete, confluência com a 

rua José de Alencar, bairro Santo Antônio; realizar a repintura da faixa de 

pedestres localizada na rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista; recapeamento 

asfáltico na rua Major Carlo Del Prete, especialmente na confluência com a rua 

José de Alencar, bairro Santo Antônio; recapeamento asfáltico na rua Major 

Carlo Del Prete, especialmente na confluência com a rua Machado de Assis, 

bairro Santo Antônio; recapeamento asfáltico na rua Major Carlo Del Prete, 
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especialmente na confluência com a rua Conceição, bairro Santo Antônio; o 

recapeamento asfáltico na rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista; recapeamento 

asfáltico na rua Maringá, especialmente próximo ao número 105, bairro Nova 

Gerty; recapeamento asfáltico na rua Rafael Corrêa Sampaio, especialmente na 

confluência com a rua Wenceslau Brás, bairro Santa Paula; recapeamento 

asfáltico na rua Major Carlo Del Prete, especialmente na confluência com a rua 

São Paulo, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03716/15 a 

03719/15. Fabio Soares de Oliveira. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as 

seguintes melhorias: que acione os proprietários do imóvel para efetuar o 

fechamento de todas as janelas do prédio que se encontra vazio, localizado na 

rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 979, bairro Nova Gerty; a instalação de 

bicicletários em todas as escolas municipais; a criação de um espaço literário 

dentro da feira de artesanato da nossa cidade; envio de equipe para realizar ação 

buscando acabar com os buracos existentes na rua Rio Branco, esquina com a 

rua Herculano de Freitas, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 

03722/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando 

realizar estudos, no sentido de instalar um redutor de velocidade - lombada, na 

rua Amazonas, entre as ruas Nestor Moreira e a Teodoro Sampaio, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03723/15 a 03725/15. Fabio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: realizar a adequação, para pessoas com deficiência, nos banheiros 

dentro das dependências do Centro Policlínico Gentil Rstom, na avenida Tietê, 

nº 301, bairro Nova Gerty; a manutenção da porta de vidro na entrada principal 

do Centro Policlínico Gentil Rstom, localizado na avenida Tietê, nº 301, bairro 

Nova Gerty; o envio de equipe para realizar reparo no calçamento que cedeu 

na rua Boa Vista, nº 408, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 

03731/15. Jose Roberto Espindola Xavier. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

impedimento ao acesso do torcedor sob a influência de álcool ou com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra 

substância psicoativa nas dependências de estádio esportivo, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03734/15 

a 03773/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: a intensificação da campanha educativa 

"pipas sem morte", instituída pela Lei Municipal nº 4.788, de 13 de julho de 

2009, ressaltando sobre os perigos da prática de soltar pipas com o uso de cerol, 

em nossa municipalidade, em especial, nos meses que antecedem às férias 

escolares; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas 

dependências da EMEI Marilene de Oliveira Larocca, localizada na rua 
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General Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 231, bairro Santa Maria; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da EMI Thereza Coan Fiorotti, localizada na rua Ulisses Tornincasa, nº 160, 

bairro São José; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem 

nas dependências da EMI Matheus Constantino, localizada na rua Silvia, nº 

1743, bairro Oswaldo Cruz; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e 

capinagem nas dependências da EMEI Luiz José Giorgetti, localizada na rua 

Graça Aranha, nº 80, bairro Fundação; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEI José Ferrari, localizada 

na rua Paraíba, nº 646, Centro; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção 

e capinagem nas dependências da EMEI José Corona, localizada na rua Mogi 

Guassu, nº 80, bairro Olímpico; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção 

e capinagem nas dependências da EMEI João Barile, localizada na rua Doutor 

Durval Vilalva, nº 125, bairro Fundação; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEI Jacob João Lorenzini, 

localizada na rua Ulisses Tornincasa, nº 160, bairro São José; realizar a limpeza 

da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEI Profª Inês 

dos Ramos, localizada na rua Vieira de Carvalho, nº 525, bairro Nova Gerty; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da EMEI Helena Musumeci, localizada na avenida Paranapanema, nº 670, 

bairro Nova Gerty; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem 

nas dependências da EMEI Irineu da Silva, localizada na Estrada das Lágrimas, 

nº 320, bairro São José; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e 

capinagem nas dependências da EMEI Octavio Tegão, localizada na rua 

Capivari, nº 627, bairro Nova Gerty; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEI Orlando Moretto, 

localizada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro Cerâmica; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da EMEI Pedro José Lorenzini, localizada na rua Marechal Deodoro, nº 445, 

bairro Santa Paula; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem 

nas dependências da EMEI Romeu Fiorelli, localizada na rua dos Berilos, nº 

113, bairro Prosperidade; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e 

capinagem nas dependências da EMEI Rosa Perrela, localizada na rua Lourdes, 

nº 460, bairro Nova Gerty; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e 

capinagem nas dependências da Creche Lar Samaritano da Mãe Operária, 

localizada na rua Professora Maria Macedo, nº 240, Centro; realizar a limpeza 

da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEI Francisco 

Falzarano, localizada na rua Vanda, nº 73, bairro Boa Vista; realizar a limpeza 

da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEI Fortunato 
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Ricci, localizada na rua Oriente, nº 333, bairro Barcelona; realizar a limpeza da 

caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEI Fernando 

Piva, localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 1050, bairro São José; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da EMEI Emilio Carlos, localizada na rua Gonzaga, nº 241, bairro Oswaldo 

Cruz; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas 

dependências da EMEI Castorina Faria Lima, localizada na rua Teffé, nº 460, 

bairro Santa Maria; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e 

capinagem nas dependências da EMEI Antônio de Oliveira, localizada na rua 

Arlindo Marchetti, nº 508, bairro Santa Maria; realizar a limpeza da caixa 

d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEI Abelardo Galdino 

Pinto, localizada na rua Coronel Camisão, nº 320, bairro Oswaldo Cruz; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da EMEI 1º de Maio, situada na rua Rafael Corrêa Sampaio, nº 584, bairro 

Santo Antônio; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem 

nas dependências da EMI Josefina Cipre Russo, localizada na rua Pernambuco, 

nº 100, Centro; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem 

nas dependências da EMI D´Agostini, localizada na rua Desiree Malateaux, nº 

129, bairro Mauá; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem 

nas dependências da EMI Marily Bonaparte, situada na Alameda Conde de 

Porto Alegre, nº 1540, bairro Santa Maria; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMI Maria Simonetti, situada 

na rua Tenente Antônio João, nº 413, bairro Cerâmica; realizar a limpeza da 

caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMI Alfredo 

Rodrigues, localizada na avenida Papa João XXIII, nº 601, Jardim São Caetano; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da EMI Alice Pina Bernardes, localizada na rua Herculano de Freitas, nº 265, 

bairro Fundação; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem 

nas dependências da EMI Antonia Capovilla Tortorello, localizada na avenida 

Paraíso, nº 831, bairro Oswaldo Cruz; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMI Angela Massei, localizada 

na rua Tenente Antônio João, nº 360, bairro Cerâmica; realizar a limpeza da 

caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMI Josefa da 

Cunha Leite, localizada na rua Tomaso Tomé, nº 270, bairro Olímpico; realizar 

a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMI 

Fernando Pessoa, localizada na rua Flórida, nº 525, bairro Barcelona; realizar a 

limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMI 

Gastão Vidigal Neto, localizada na rua dos Berilos, nº 113, bairro Prosperidade; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 
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da EMI Maria Panarielo Leandrini, localizada na rua Sebastião Gomes de Lima, 

nº 60, bairro Nova Gerty; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e 

capinagem nas dependências da EMI Claudio Musumeci, localizada na rua 

Walter Figueira, nº 44; e, realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e 

capinagem nas dependências da EMI Candinha Massei Fedato, localizada na 

rua Tupi, nº 300, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03776/15 

a 03791/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Profª Eda Mantoanelli, 

localizada na rua Ivaí, nº 63, bairro Santa Maria; realizar a limpeza da caixa 

d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Rosalvito Cobra, 

localizada na rua Sílvia, nº 670, bairro Santa Maria; realizar a limpeza da caixa 

d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Prof. Décio 

Machado Gaia, localizada na rua Michel Glebochi, nº 90, bairro Boa Vista; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

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

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da EMEF Oswaldo Samuel Massei, localizada na rua Giovani Perucchi, nº 190, 

bairro Oswaldo Cruz; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e 

capinagem nas dependências da EMEF Leandro Klein, localizada na rua 

Prestes Maia, nº 100, bairro Nova Gerty; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Laura Lopes, localizada 

na rua do Coral, nº 155, bairro Prosperidade; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Elvira Paolilo Braido, 

localizada na rua Lisboa, nº 399, bairro Oswaldo Cruz; realizar a limpeza da 

caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Dom 

Benedito Paulo Alves de Souza, localizada na rua Martim Francisco, nº 177, 

bairro Santa Paula; realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem 

nas dependências da EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, localizada na rua 

Maranhão, nº 22, bairro Santo Antônio; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Ângelo Raphael 

Pellegrino, localizada na Estrada das Lágrimas, nº 1656, Jardim São Caetano; 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da EMEF Anacleto Campanella, localizada na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, nº 849, bairro São José; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEF 28 de Julho, localizada 

na rua Oriente, nº 501, bairro Barcelona; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEFM Arquiteto Oscar 

Niemeyer, localizada na avenida Paraíso, nº 600, bairro Oswaldo Cruz; realizar 
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a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EME 

Profª. Alcina Dantas Feijão, localizada na rua Capivari, nº 500, bairro Nova 

Gerty; e, realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas 

dependências da EME Prof. Vicente Bastos, localizada na rua Humberto de 

Campos, nº 550, bairro São José. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03792/15 a 

03794/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as 

seguintes melhorias: estudos com vistas a instalar relógios termômetros 

digitais, nas principais vias da cidade; a repintura da sinalização de solo, em 

especial da faixa amarela, localizada na rua Humberto de Campos, próximo ao 

nº 415, bairro São José; e, reparos no passeio público bem como a manutenção 

da tampa do bueiro, localizado na rua Ceará, nas proximidades do nº 509, bairro 

Fundação. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03797/15 a 03801/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas 

dependências da EMEF Prof. Olyntho Voltarelli Filho, localizada na avenida 

Paraíso, nº 520, bairro Oswaldo Cruz; realizar a limpeza da caixa d'água, 

manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Senador Fláquer, 

localizada na rua Heloísa Pamplona, nº 180, bairro Fundação; realizar a limpeza 

da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEF Sylvio 

Romero, localizada na rua Vital Brasil, nº 600, bairro Oswaldo Cruz; realizar a 

limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências da EMEF 

Luiz Tortorello, localizada na rua José Benedetti, nº 550, bairro Cerâmica; e, 

realizar a limpeza da caixa d'água, manutenção e capinagem nas dependências 

da creche Zilda Natel, localizada na rua Flórida, nº 975, bairro Barcelona. “Ao 

Sr. Prefeito”. Processos nºs 03803/15 a 03818/15. Jose Roberto Espindola 

Xavier. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: instalar 

o semáforo sonorizado para atendimento das pessoas com deficiência visual do 

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

versando sobre garantir a justificativa de saída e o retorno ao trabalho de pais e 

responsáveis por alunos para participação de reuniões oficializados no 

calendário escolar; envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

institua a proibição de retenção de macas das ambulâncias do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e de outras Unidades Móveis de 

Urgência e Emergência na rede hospitalar municipal; envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre incentive o cultivo das plantas citronela e 

crotalária como método natural de combate à dengue e à febre chicungunya; 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre obrigue a permanência 

de ambulância nos locais de realização de provas para vestibular, seleção, 

concursos e demais eventos; envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 
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sobre disponha sobre divulgação do benefício contido na Lei Federal nº 

8.213/91, artigos 89 e 90, referente ao fornecimento de prótese e órtese, na 

forma que menciona; envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

institua, no município de São Caetano do Sul, o Prêmio Motorista Padrão, entre 

os motoristas das empresas de transporte coletivo que atuam no território; envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre institua ações de prevenção 

sobre a violência contra o idoso como parte das atividades de atenção primária 

na saúde da família desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde; envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre obrigue as empresas de 

locação de terminais de computadores do município a manterem cadastro dos 

seus usuários; fiscalização, nos moldes da resolução nº 56/2009 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), das clínicas de estética e demais 

estabelecimentos que possuam equipamentos de bronzeamento artificial; envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a emissão da carteira do 

idoso pela internet no âmbito do município de São Caetano do Sul; envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade de emissão 

de atestados médicos digitais em toda a rede hospitalar, pública e privada, e aos 

médicos em geral, no município de São Caetano do Sul; envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre a configuração dos tipos de soro hospitalar 

na rede de saúde pública e privada do município; envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre disponha sobre o incentivo à prática de esporte em 

academias e clubes desportivos ou similares para alunos de baixa renda da rede 

pública de ensino, através de isenção tributária parcial de ISS no âmbito do 

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

sobre criação de um programa de alimentação diferenciada para alunos com 

intolerância alimentar específica, dislipidemias e alergias na rede de ensino 

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

versando sobre disponha sobre o estímulo à instalação de sistema de filmagem 

por câmeras de vigilância nos postes de iluminação pública pelos 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 03819/15 a 03821/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Sr. 

Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: realizar recapeamento asfáltico na 

rua Perite, bairro Prosperidade; otimizar a sinalização de trânsito na rua 

Marechal Deodoro em seu acesso à avenida Doutor Augusto de Toledo, bairro 

Santa Paula; e, implantar o projeto "Terceiro Turno" na Unidade Básica de 

Saúde Dr. Angelo Antenor Zambom, localizada na rua Vanda, bairro Boa Vista. 

“Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03822/15 e 03823/15. Paulo Roberto de 

Jesus. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: 

implementar para os funcionários da Fundação Municipal da Saúde 
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(FUMUSA) o serviço de marmitex, tal qual o modelo oferecido aos 

funcionários da Prefeitura; e, a instalação nas UBS (Unidade Básica de Saúde) 

de prancha para acompanhar o carrinho de parada, torpedo de oxigênio móvel 

e maca de rodinha para transporte até a ambulância. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 03825/15 a 03828/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: efetuar a poda das árvores 

existentes entre os números 1601 e 1607 da rua Marina, bairro Boa Vista; 

recapear o leito carroçável na rua Marina, entre os números 1601 e 1607, bairro 

Boa Vista; efetuar a poda das árvores existentes na avenida Doutor Augusto de 

Toledo, entre as ruas Castro Alves e Bertolino da Cunha, bairro Santa Paula; e, 

efetuar a poda das árvores existentes na avenida Tijucussu, nas proximidades 

da avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 03829/15 a 03836/15. Jose Roberto Espindola Xavier. 

Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: instalar placa de 

sinalização e semáforo na rua Marlene com a avenida Paranapanema, bairro 

Nova Gerty; a recuperação do asfalto na avenida Guido Aliberti; estudos para 

que todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, disponibilizem e 

treinem todos os inspetores de alunos com o curso de primeiros socorros, para 

atendimento emergencial à vítimas; envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade,versando sobre a criação de 'Rua do Lazer', através da restrição ao 

trânsito de veículos automotores, na praça Lucindo Cândido, das 8h às 13h; 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o direito da gestante 

com deficiência visual, residente na cidade de São Caetano do Sul, ao 

atendimento pré-natal humanizado, por meio do acesso a imagens do ultrassom 

do feto em 3D; fiscalização quanto às denúncias de moradores da rua Santo 

André que reclamam de veículos de transporte (vans), que ficam estacionados 

irregularmente em via pública; criar um Centro de Reciclagem de Sucatas de 

Equipamentos de Informática; e, instalar placas em braile nos pontos de ônibus 

do município. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03839/15 a 03841/15. Jose 

Roberto Espindola Xavier. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o 

incentivo à prática de esportes em academias e clubes desportivos para alunos 

acima de 65 (sessenta e cinco) anos, através de isenção tributária parcial de ISS; 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a proibição de postos 

de combustíveis abastecerem os veículos após ser acionada a trava de segurança 

da bomba de abastecimento; e, envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre modifique, em parte, a Lei Ordinária nº 2.078/1973, para dar 

destinação correta e social aos produtos apreendidos pela fiscalização 

sulsancaetanense. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03845/15 a 03853/15. 
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Fabio Soares de Oliveira. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: a revitalização do ponto de ônibus existente na avenida 

Paranapanema, esquina com a rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty; criação 

do programa bolsa inclusão a cultura, direcionada aos munícipes portadores de 

necessidades especiais; reforma em toda estrutura que sustenta as grades 

existentes na altura do número 80 da rua São José, bairro Prosperidade; reforma 

em toda estrutura que sustenta as grades existentes na rua do Ouro, nº 150, 

bairro Prosperidade; manutenção imediata dos elevadores existentes na unidade 

de Saúde Oftalmológica Dr. Jaime Tavares, na rua Peri, nº 361, bairro Santa 

Paula; refazer a estrutura da tampa de esgoto na avenida Goiás, esquina com a 

rua Piratininga, bairro Barcelona; envio de equipe técnica para realizar ação na 

valeta existente na rua Graça Aranha, esquina com a rua Paolo Martoreli, bairro 

Fundação; envio de equipe para corrigir as imperfeições existentes na rua Olavo 

Bilac, esquina com a rua Major Carlo Del Prete, bairro Santo Antônio; e, 

reforma em toda estrutura que sustenta as grades existentes na avenida 

Prosperidade, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03856/15 

a 03863/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando 

as seguintes melhorias: a poda da árvore localizada na rua Tiradentes, paredão 

do cemitério Santa Paula, bairro Santa Paula; instalação da cobertura e assentos 

no local de parada de ônibus, situado na rua Heloísa Pamplona, nº 540, bairro 

Fundação; retirada do tronco na rua espírito santo, nas proximidades da Escola 

Estadual Joana Motta, bairro Cerâmica; possibilidade de alteração para mão 

única na rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; manutenção na calçada 

situada na rua Conselheiro Lafayette, nas proximidades da Escola Estadual 

Idalina, bairro Barcelona; realizar a reforma geral do Terminal Rodoviário 

Nicolau Delic, Centro; colocação de uma lombada na altura do número 380 da 

rua Aparecida, bairro Boa Vista; e, possibilidade de alteração do sentido de 

direção para mão única na rua Aparecida, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 03868/15 a 03872/15. Fabio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a instalação de proteção para 

pedestres ao lado da obra existente na avenida Walter Thomé, bairro Olímpico; 

retirada da sinalização danificada na rua Tamandaré, esquina com a rua Manoel 

Augusto Ferreirinha, bairro Nova Gerty; instalação dos vidros que estão 

faltando na cobertura que dá acesso ao Módulo III - Vereador Gabriel 

Zambrana (subsolo), localizada na rua Serafim Constantino, Estação Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic - módulo I, Centro; criação de evento para a terceira 

idade nos festejos de aniversário da nossa cidade; e, a troca do piso em toda 

extensão das calçadas da rua Santa Catarina, Centro. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 03874/15 e 03876/15. Fabio Soares de Oliveira. Indicação ao Sr. 
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Prefeito, objetivando parceria entre o governo do estado de São Paulo com a 

Prefeitura de São Caetano do Sul para a instalação do programa "acessa sem 

fio" nas dependências da Estação Terminal Rodoviário Nicolau Delic, 

localizado na rua Serafim Constantino, Centro; o parceria entre o governo do 

estado de São Paulo com a Prefeitura de São Caetano do Sul para a instalação 

do programa "acessa sem fio" nas dependências do Atende Fácil, localizado na 

rua Major Carlo Del Prete, nº 651, Centro; e, parceria entre o governo do estado 

de São Paulo com a Prefeitura de São Caetano do Sul para a instalação do 

programa "acessa sem fio" nas dependências da praça da figueira, localizado 

na rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 

03879/15 e 03880/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: a instalação de câmeras de segurança em 

todo o município, para que os 15 km sejam monitorados 24 horas por dia, em 

especial nas principais entradas e saídas, vias de grande movimento e interiores 

dos bairros. sugiro ainda, a quantidade de 500 equipamentos no mínimo; e, 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas Comendador 

Gervásio Seabra, Flórida, Nazareth, Votorantim, Capeberibe e em todas as 

imediações do bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 03882/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua Nossa Senhora de Fátima, entre as 

ruas Castro Alves e Ingá, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. Prefeito”. Processos 

nºs 03884/15 a 03887/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: intensificar o plano de revitalização da 

iluminação pública, bem como a zeladoria do bairro Prosperidade; instalação 

de painéis de led em alta resolução para publicidade das informações 

institucionais e programas sociais realizados na cidade, no paredão lateral do 

Centro Digital, na parede lateral da Fundação das Artes e no teatro Paulo 

Machado de Carvalho; implantação de um plano de desenvolvimento urbano 

sustentável no bairro Prosperidade; e, aquisição ou locação imediata de viaturas 

de médio e grande porte para a Guarda Civil Municipal. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 03888/15 a 03892/15. Fabio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: realizar a manutenção 

emergencial nos 2 (dois) elevadores do Centro de Oncologia, rua Peri, nº 235, 

bairro Olímpico; que seja providenciada a parceria entre o Governo do Estado 

de São Paulo com a Prefeitura de São Caetano do Sul, para a instalação do 

programa "acessa sem fio" nas dependências do Espaço Verde Chico Mendes, 

localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 575, bairro São José; realizar 

ação de forma efetiva quanto a poda na copa da árvore localizada na rua dos 

Diamantes, nº 195, bairro Prosperidade; viabilizar a atualização do valor do 
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benefício pago ao participante do "programa auxílio transporte escolar", 

realizado pela administração municipal; e, a criação do programa bolsa 

inclusão a cultura, direcionada aos munícipes portadores de necessidades 

especiais. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 03893/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando o recapeamento asfáltico no leito 

carroçável das vias ao entorno da praça Monteiro Lobato, bairro Olímpico. “Ao 

Sr. Prefeito”. Processos n ºs 03896/15 a 3898/15. Mauricio Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a 

instalação de aparelhos de ginástica na praça Lucindo Cândido, esquina das 

ruas Capivari e Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; a instalação de uma 

grelha de escoamento na calçada da rua Capivari com a rua Vieira de Carvalho, 

para captação de água na praça Lucindo Cândido, próximo a banca de jornal, 

bairro Nova Gerty; e, a instalação de câmaras de monitoramento na praça 

Lucindo Cândido, esquina das vias: rua Capivari e rua Vieira de Carvalho, 

bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03899/15 a 03902/15. 

Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: ampliar o terceiro turno das UBS (Unidades Básicas de Saúde) para 

o Hospital São Caetano; implantar "faixa de travessia para pedestres" e uma 

sinalização mais intensa da travessia na alameda Conde de Porto Alegre, altura 

da praça Cesário Migliani, bairro Boa Vista; verificar e fiscalizar o sistema de 

iluminação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, localizado na rua Santo 

Antônio, Centro; e, a realização de uma campanha para intensificar o pedido 

de doadores de sangue nos Hemocentros da nossa cidade. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processo nº 03906/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando a colocação de lombada na esquina da rua Conselheiro Lafayette, 

com a rua Capeberibe, próximo à Escola Estadual Dona Idalina de Macedo 

Sodré, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03907/15 e 

03908/15. Jose Roberto Espindola Xavier. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: fiscalizar com ênfase o comércio de fast-

foods no âmbito do município de São Caetano do Sul; e, o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre o plantio de jardins em todos os giradouros 

(rotatórias) da cidade de São Caetano do Sul por meio do programa 'adote um 

girador'. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03911/15 e 03912/15. Paulo 

Roberto de Jesus. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: a criação ou o aprimoramento, mediante atualização, do protocolo 

de classificação de risco dos usuários na Rede de Urgência e Emergência do 

município de São Caetano do Sul; e, a instalação de dois pára-raios, um no 

porta bandeira ou mastro da bandeira no paço municipal, e outro em umas das 

arquibancadas do Estádio Anacleto Campanella, próximo ao portão 5. “Ao Sr. 
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Prefeito”. Processos nºs 03919/15 e 03920/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: análise da mina 

de água nascente no terreno localizado na rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, próximo ao parque Guaiamú, bairro Santa Maria; e, firmar 

convênio com laboratório de análises clínicas, para que realizem todos os 

exames convencionais solicitados pelo corpo clínico da Rede Municipal de 

Saúde. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 03922/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

especialmente nas proximidades da rua Humberto de Campos, bairro São José. 

“Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03924/15 a 03926/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a possibilidade 

de realizar pintura de faixa de "Carga e Descarga", na rua Espírito Santo, nº 

84, bairro Santo Antônio; a abertura de um parque infantil, especifico para 

crianças de até cinco anos, proporcionando um ambiente seguro, adequado a 

essa faixa etária; e, a criação de um espaço público (parque ou praça), 

específico para animais de estimação monitorados por seus donos; estruturados 

com recipientes para descarte de fezes; distribuição de saquinhos para recolher 

os dejetos, localizado no final da avenida Presidente Kennedy. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processos nºs 03930/15 a 03940/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a colocação de 

lombada na rua Espírito Santo, nº 879, bairro Cerâmica; a instalação de 

semáforo inteligente, no cruzamento da rua Heloísa Pamplona com a rua 

Municipal, bairro Fundação; realizar a limpeza no estabelecimento abandonado 

na rua Perrella, com a rua Comandante Salgado, bairro Fundação; implantação 

de uma base fixa da GCM na rua Maximiliano Lorenzini, terreno ao lado do 

museu histórico de São Caetano do Sul, bairro Fundação; instalação da 

cobertura e assento no local de parada de ônibus, situado na avenida Senador 

Roberto Simonsen, nº 1382 e altura do nº 1390, bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com apoio de motocicletas na rua 

Doutor Durval Vilalva, nº 174, inclusive nas imediações do Museu Histórico 

Municipal, bairro Fundação; realizar a limpeza na rua Heloísa Pamplona, nº 

511, edifício Pombal, bairro Fundação; realizar a manutenção na calçada 

situada na rua da Eternidade, nas imediações do Cemitério das Lágrimas, bairro 

Mauá; realizar a colocação de placas de sinalização "rua sem saída" na travessa 

Vicente Timpani, Centro; realizar a manutenção na calçada na rua José 

Salustiano Santana, bairro Mauá; e, a modificação e o deslocamento do ponto 

de ônibus situado na avenida Goiás, nº 1312, em frente ao banco Bradesco, 

bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03942/15 e 03943/15. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

 

rk  17 

Fabio Soares de Oliveira. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: o envio de equipe para efetuar a troca e ampliação da iluminação no 

seguinte local: rua Vieira de Carvalho, praça Lucindo Candido, bairro Nova 

Gerty; e, determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas para coibir o 

"pancadão" que acontece aos finais de semana na rua Vieira de Carvalho, 

esquina com a rua Capivari, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. Processo 

nº 03947/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Antonieta com a rua Maria, bairro Boa Vista. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processos nºs 03952/15 a 03954/15. Mauricio Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a 

instalação de uma lombada na rua Capivari, n. 723, bairro Nova Gerty; a 

instalação de uma lombada na rua Carmine Perrella, próximo ao nº 478, esquina 

com a rua Capivari, bairro Mauá; e, a pintura de faixa de pedestres na rua 

Capivari, entre os números 820 e 821, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 03956/15 a 03962/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Sr. 

Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a utilização de prédio público para 

a implantação de uma nova Escola Municipal de Educação Infantil, localizado 

no espaço da EMEF Eda Mantoanelli, no bairro Santa Maria; a construção de 

uma Escola de Ensino Fundamental 1, de Período Integral no bairro Fundação, 

utilizando o terreno da EMEI Luiz José Giorgetti que atualmente está 

desativada, para atender as crianças dos bairros Fundação e Centro; repintura 

da sinalização de solo em toda a extensão da rua Martim Francisco, bairro Santa 

Paula; o rebaixamento da guia na rua Oswaldo Cruz, nº 470, bairro Santa Paula; 

realizar a poda de árvore na rua Oswaldo Cruz, nº 470, bairro Santa Paula; 

adquirir 40 motocicletas de 600 cilindradas, pela agilidade e potência, bem 

como a rapidez na formação dos guardas municipais com treinamento 

intensivo, criando assim, um pelotão exclusivo devidamente treinado para o 

uso eficiente e seguro de motocicletas em rondas; e, a possibilidade de realizar 

a pintura de faixa com dizeres "CARGA E DESCARGA" na rua Baraldi, nº 

917, Centro. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03964/15 a 03973/15. Fabio 

Soares de Oliveira. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando realizar a 

revitalização do ponto de táxi existente na rua Samuel Schwarts, bairro Santa 

Maria; revitalização do local ao lado da praça Samuel Schwarts onde existe 

uma obra de arte que se encontra suja e com diversos pontos de vandalismo, 

localizado na rua Samuel Schwarts, bairro Santa Maria; instalação de 

iluminação na viela existente ao lado do campus Centro da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS, localizado na rua Santo Antônio, nº 

50, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas defronte a 
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USCS, no horário de saída dos alunos do campus Centro, especialmente no 

horário noturno. rua Santo Antônio, nº 50, Centro; a realização de reforma em 

toda a estrutura física do ponto de táxi existente na rua Boa Vista, esquina com 

a rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; envio de equipe buscando tapar o 

buraco existente no trecho da avenida Tietê, esquina com rua Saldanha da 

Gama, bairro Nova Gerty; tapar o declive existente na rua Gurupi, altura do nº 

127, bairro Nova Gerty; a instalação de lombofaixa no cruzamento da avenida 

Vital Brasil Filho, esquina com a rua Engenheiro Rebouças, bairro Olímpico; 

instalação de redutor de velocidade no local em virtude de diversos acidentes 

ocorridos na rua Afonso Pena, esquina com a rua Marechal Deodoro, bairro 

Santa Paula; e, a revitalização em toda a estrutura física na rua Samuel 

Schwarts, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03975/15 e 

03976/15. Fabio Soares de Oliveira. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a 

instalação de vaga para pessoas com deficiência, juntamente com sinalização 

referente ao uso da referida vaga, na rua Eldorado, nº 152, bairro Prosperidade; 

e, a instalação de sinalização de trânsito "proibindo a circulação de caminhões 

- neste local", na via pública que circunda a praça da Riqueza, bairro 

Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 03977/15 a 03982/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a poda das 

árvores em toda a extensão da rua José Benedetti, bairro Santo Antônio; realizar 

a poda das árvores em toda a extensão da rua Flórida, inclusive, toda a sua 

extensão, bairro Barcelona; a retirada da placa de sinalização situada na rua 

josé benedetti, nº 510, entre as ruas São Paulo e Arnaldo Sante Locosele, bairro 

Santo Antônio; realizar a poda da árvore na rua Heloísa Pamplona, com a 

Rodrigues Alves, bairro Fundação; realizar a limpeza da rua Municipal, trecho 

de acesso às empresas Móveis Bartira e Moinho Santa Clara, bairro Fundação; 

e, revitalização e transformação da rua Municipal, trecho de acesso às Empresas 

Móveis Bartira e Moinho Santa Clara. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 

03990/15. Mauricio Fernandes da Conceição. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando realizar a pavimentação de um buraco na rua Capivari, esquina 

com a rua Tocantins, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 

03991/15 a 03993/15. Fabio Soares de Oliveira. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando a troca de todas as cadeiras de roda em uso nas dependências do 

Centro Policlínico Gentil Rstom, localizado na avenida Tietê, nº 301, bairro 

Nova Gerty; a instalação de fechaduras nas portas dos banheiros do Centro 

Policlínico Gentil Rstom, localizado na avenida Tietê, nº 301, bairro Nova 

Gerty; e, a retirada do fio esticado em toda a extensão da rua Santa Catarina, 

Centro. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 03996/15. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

 

rk  19 

rondas intensivas na rua José do Patrocínio, Centro. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processo nº 03998/15. Edison Roberto Parra. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Dora e na rua Nelson, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04000/15 

e 04001/15. Edison Roberto Parra. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando 

disponibilizar em pontos específicos de São Caetano do Sul, coletores de 

lâmpada, bem como a criação de campanha para a conscientização para o 

descarte correto deste material; e, a melhora na limpeza das imediações da rua 

Major Carlo Del Prete, Centro. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04003/15 e 

04004/15. Edison Roberto Parra. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando cobrir 

a quadra esportiva do CER Miguel Marcucci - ABREVB, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, nº 2300, bairro Olímpico; e, determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Antônio Dafre, bairro Barcelona. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processos nºs 04006/15 e 04007/15. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a instalação de lombadas no início e no 

final da rua Adonel de Souza Maciel, bairro São José; e, a pintura da faixa de 

pedestre localizada na esquina da alameda Cassaquera com a rua Acanã, bairro 

Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 04009/15. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas rua Havaí, rua Teresina e rua Gonçalves Dias, bairro 

Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04011/15 a 04016/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando incluir um livro 

à cesta básica entregue mensalmente às famílias cadastradas na 

municipalidade; propiciar atividades de educação de trânsito na rede pública de 

ensino municipal; a recuperação das calçadas - passeios públicos, em toda 

extensão da avenida Guido Aliberti, no sentido Bairro-Centro; obter total a 

acessibilidade de todas as ruas de nosso município, em especial, a rua 

Goitacazes (no trecho da avenida Goiás até a Monte Alegre ), e da rua Monte 

Alegre (trecho da rua amazonas até a rua Rio Grande do Sul), bairro Santo 

Antônio; intensificar a fiscalização no cruzamento das ruas Taipas com 

Tapajós, especialmente às quartas-feiras, período da manhã, bairro Barcelona; 

e, substituir a areia, dos parques das unidades escolares do município, por areia 

colorida, antialérgica e atóxica. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04021/15 e 

04022/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a 

poda das árvores existentes na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

especialmente no quarteirão compreendido entre as ruas Primeiro de Maio e 

José de França Dias, cemitério Cerâmica, bairro Cerâmica; e, a instalação de 

faixa de pedestre próximo ao número 990 da rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, na esquina com a rua José de França Dias, cemitério da 
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Cerâmica, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04023/15 e 

04024/15. Flávio Martins Rstom. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a poda 

da copa de 4 árvores na esquina da rua Erna, esquina com a rua Rosa, bairro 

Nova Gerty; e, realizar melhorias ou a troca da iluminação pública na rua 

Lourdes, nº 600, quarteirão na altura do nº 600, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processo nº 04025/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao 

Sr. Prefeito, objetivando avaliação da torre localizada na área da antiga 

Indústria Matarazzo, no bairro Fundação. Espaço Matarazzo. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processo nº 04033/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Sr. 

Prefeito, objetivando a tomada de providências em relação a permanência das 

luzes acesas em período noturno, no interior da EMEF Ângelo Raphael 

Pellegrino, situada na Estrada das Lágrimas, nº 1656, bairro Mauá. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processo nº 03795/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

e comércio "Ao Carioca", em razão da sua reabertura. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº 03796/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à nova Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 03824/15. 

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

de Voto de Congratulações ao Sr. Prefeito Municipal Paulo Nunes Pinheiro, 

pelo empenho em ampliar o atendimento em algumas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) com o programa denominado 3º turno, e ao Coordenador Médico 

do Programa Roberto Rodrigues Junior. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 03837/15. Jose Roberto Espindola Xavier. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Congresso Nacional, na pessoa do "mui" digno Presidente 

Senhor Senador da República Federativa do Brasil Renan Calheiros, pela 

tramitação e aprovação do Projeto de Lei nº 19/15, que alterou os arts. 121 e 

129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 

1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 - Lei dos Crimes Hediondos, e tornou 

Crime Hediondo o homicídio de policiais. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 03838/15. Jose Roberto Espindola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio - 

VIPE, visando a instalação do sistema de áudio e vídeo com 'Libras' (Língua 
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Brasileira de Sinais), nos transportes públicos de São Caetano do Sul na forma 

que estabelece a Lei Federal 13.146/15 (estatuto da pessoa com deficiência). 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 03864/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Rafael Correa Sampaio, próximo do Pão de Açúcar, bairro 

Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 03865/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na avenida Doutor Augusto de Toledo, bem como em todas as 

suas imediações, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 03878/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando envio de ofício à FEBRABAN, visando a implantação de uma 

agência bancária privada no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº 03881/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas nas ruas Comendador Gervásio Seabra, Flórida, Nazareth, 

Votorantim, Capeberibe e em todas as imediações do bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 03883/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Nossa Senhora de Fátima, 

entre as ruas Castro Alves e Ingá, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 03894/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio do motocicletas na rua dos 

Cristais, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 03895/15. Mauricio Fernandes da Conceição. Requerimento 

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

ostensivas na confluência e toda extensão das vias: rua Nossa Senhora de 

Fátima, rua Gonzaga e avenida Vital Brasil Filho, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 03903/15. Paulo 
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Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao Sr. Prefeito Municipal Paulo Nunes Pinheiro e ao 

diretor do DAE, senhor Osmar Silva Filho pela reforma do Palácio das Águas, 

sede DAE de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 03904/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Sr. Prefeito 

Municipal Paulo Nunes Pinheiro e à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, pelo empenho no preparo da Lei de Incentivos Fiscais para atrair 

novos investimentos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 03905/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao superintendente do Hospital 

Estadual Mário Covas, Sr. Desiré Calegari, pelo empenho em ampliar e 

modernizar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº 03913/15. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao exmo. Sr. Prefeito Paulo Nunes Pinheiro e ao secretário 

municipal da saúde, Sr. Jesus Adalberto Gutierrez, pelo empenho para com 3º 

Mutirão da Saúde de São Caetano do Sul que zerou a fila de espera de 20 

especialidades médicas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". 

Processo nº 03914/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando 

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

Assistência e Inclusão Social, Andreia da Silva Neves Bianchini, pela 

nomeação como representante da Prefeitura Municipal junto a Secretaria de 

direitos humanos da presidência da república. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 03915/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

Paulo Nunes Pinheiro e à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social, 

pelo empenho em ampliar o número de vagas do " experiência em ação " um 

dos componentes do programa " viver melhor". Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº 03921/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

especialmente nas proximidades da rua Humberto de Campos, bairro São José. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 03927/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas, no bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 03928/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

com apoio de motocicletas na rua Pan, nº 437, inclusive em todas as 

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

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

Processo nº 03944/15. Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando 

envio de ofício a Empresa VIVO - Telefônica Brasil S/A, visando a troca da 

caixa de distribuição instalada dentro das dependências da praça Cardeal 

Arcoverde, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 03950/15. Paulo Roberto de Jesus E OUTROS. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao atleta Arthur Zanetti 

pela medalha de ouro conquistada nos Jogos Pan-Americanos em Toronto no 

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

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

03974/15. Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

saída dos alunos no horário noturno, em toda a região no entorno do campus 

Centro da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, situado na 

rua Santo Antônio, nº 50, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 03994/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos do 9º ano 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Olinto Tortorello, pelo 

excelente desempenho na execução de trabalho sobre desperdício, gerando 

economia de água para a escola. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 03997/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

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

José do Patrocínio, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 03999/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua 
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Dora e na rua Nelson, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 04002/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de oficio ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua 

Antônio Dafre, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 04005/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao DAE - Sede, visando reparos necessários nas grelhas que estão 

localizadas na travessia de pedestres na praça Jarbas de Carvalho, bairro 

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

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

04008/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Havaí, rua 

Teresina e rua Gonçalves Dias, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº 04017/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo 47º aniversário a Escola Municipal de Educação Infantil 

Rosa Perrella , em São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04019/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo, visando a elevação da 

altura do muro do terreno, utilizado para passagem da rede de transmissão de 

energia elétrica, localizado na rua Pernambuco, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04020/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo, visando a elevação da altura do muro do terreno, utilizado para 

passagem da rede de transmissão de energia elétrica, localizado na rua Paraíba, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04030/15. 

Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Automóvel Clube do Grande ABC, pela 

realização da 9ª Exposição de Autos Antigos e Especiais de São Caetano do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04031/15. 

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

de Voto de Congratulações à atleta Juliana dos Santos pela conquista da 

medalha de ouro no Pan de Toronto. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº 04032/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a GCM-F 

2ª Classe, Patrícia Cândido, pela conquista das medalhas de ouro no 

levantamento de peso, modalidades supino e levantamento terra, no World 

Police and Fire Games 2015 - Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04038/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas da rua Ana Maria Martorelli, bem 

como no restaurante do bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04056/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do 

Estado de São Paulo, visando a limpeza e manutenção do rio Tamanduateí, em 

especial nas imediações da divisa com o 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 04057/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, visando a limpeza 

e manutenção do Ribeirão dos Meninos, em especial nas imediações da divisa 

com o 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 04058/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

a tratativa conjunta entre os municípios para a limpeza e redução do lixo e do 

mato nas margens do Ribeirão dos Meninos e rio Tamanduateí, nas respectivas 

cidades da região. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 04069/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à professora Suzana Aparecida 

Dechechi de Oliveira, atual Diretora de Ensino - Região de São Bernardo do 

Campo, pelo recebimento do título de Cidadã São Bernardense. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04070/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, pela Posse Canônica 

ocorrida no dia 26 de julho de 2015, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em 

Santo André. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 
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é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 

04074/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações aos padres em razão da comemoração ao 

"Dia do Padre", comemorado anualmente no dia 04 de agosto. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04075/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos jogadores e equipe técnica do União Jabaquara FC, em 

razão da conquista do título de Campeão Municipal de Futebol Amador - 

Categoria Principal, em nome de seu Presidente, Sr. Francisco Nieto e ao Vice-

Campeão São Cristovão FC, em nome do seu Presidente Sr. Márcio Drumond. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04076/15. 

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

de Voto de Congratulações aos jogadores e equipe técnica do CER Gisela, em 

razão da conquista do título de Campeão Mundial de Futebol Amador - 

Categoria Juniores, em nome de seu Presidente, Sr. Paulo César e ao Vice-

Campeão Unidos FC, em nome do seu Presidente Sr. João Dias do Nascimento. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04077/15. 

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

de Voto de Congratulações ao Senhor Prefeito Municipal Paulo Nunes Pinheiro 

e ao Senhor Secretário Municipal de Esporte e Turismo, Severo Neto de 

Oliveira, bem como ao Presidente da Liga Municipal de Futebol Paulo 

Henrique L. de Oliveira, em razão da realização do Campeonato Municipal de 

Futebol 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

04078/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações a atleta Keila Costa pela conquista da 

medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04079/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a atleta Fabiana Murer, pela conquista da medalha de prata nos 

Jogos Pan-Americanos de Toronto. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04080/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

Ronald Julião, pela conquista da medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos 
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de Toronto. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 

04081/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao atleta Gustavo Machado dos Santos, 

pela conquista da medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04082/15. 

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

de Voto de Congratulações a atleta Jucilene Sales de Lima, pela conquista da 

medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04083/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao atleta Julio Cesar Miranda de Oliveira, pela conquista da 

medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04084/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao atleta Luiz Alberto Cardoso de Araújo, pela conquista da 

medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04085/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos Guardas Civis Municipais: Olímpio Cardoso S. D. Júnior 

e Marina Alves pela conquista de medalhas na 2ª Etapa do Circuito ABC de 

Jiu-Jitsu. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processos nº 

03946/15 e 03986/15. Magali Aparecida Selva Pinto e Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento da Srª. Isabella Razante Alves Bezerra. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 03955/15. Mauricio Fernandes da 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Pinto. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº 03995/15. Paulo Higino Bottura Ramos e 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Wilson Ferrari. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica "Aprovado.". Processo nº 04010/15. Fabio Soares de Oliveira. 

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

Pesar pelo falecimento do Sr. Divino Pereira da Silva. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº 04018/15. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento da Srª. Aurora Folco. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04028/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

falecimento de Vivian Rodrigues de Souza. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04029/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

falecimento da Srª. Liuba Gonçalves. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04036/15. Gersio Sartori. Requerimento 

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

falecimento do Sr. Valdersei Ferrari. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04037/15. Gersio Sartori. Requerimento 

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

falecimento da Srª. Alcides Pereira. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04054/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Sr. Mario Gonçalves Garcia. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04055/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Srª. Elaine Celeste Mazuco Leonel. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº 04072/15. Jose Roberto Espindola Xavier. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor professor, escritor e médico, Dr. Içami Tiba. 

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

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

Vereador Fabio Constantino Palacio solicita que seja incluído nas homenagens 

de Voto de Pesar o nome da Srª. Plácida Marchesi Morando, avó do Deputado 
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Orlando Morando. Desta forma, o Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, 

solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória de: Srª. Isabella 

Razante Alves Bezerra, Sr. Antônio Pinto, Sr. Wilson Ferrari, Sr. Divino 

Pereira da Silva, Srª. Aurora Folco, Vivian Rodrigues de Souza, Srª. Liuba 

Gonçalves, Sr. Valdersei Ferrari, Srª. Alcides Pereira, Sr. Mario Gonçalves 

Garcia, Srª. Elaine Celeste Mazuco Leonel, Dr. Içami Tiba e Srª. Plácida 

Marchesi Morando. 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. Usaram da palavra os Edis: Aparecido 

Inácio da Silva e Eder Xavier. Assume a Presidência o Edil Roberto Luiz 

Vidoski que, para dar seguimento à presente fase, continua a chamada nominal. 

Assim, faz uso da palavra Edison Roberto Parra, Fabio Constantino Palacio, 

Fábio Soares de Oliveira, Jorge Martins Salgado e José Roberto Espíndola 

Xavier. Reassume a Presidência da Mesa, o Sr. Presidente Paulo Higino Bottura 

Ramos. O último a usar a palavra foi o Edil Roberto Luiz Vidoski. Ninguém 

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

se à fase da Ordem do Dia e a Primeira Secretária procede à leitura da pauta. 

I - Processo nº 5428/14. 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, a ‘Semana de Educação Física’ e dá outras 

providências.” Parecer de 2013/2014, 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”. II - Processo nº 5506/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana de Incentivo à Produção 

Literária’ na Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul.”. Parecer da 

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

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

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

turno”. “Publique-se”. III - Processo nº 7498/14. Jorge Martins Salgado. 2ª 

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

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

Prevenção e Conscientização da Síndrome Alcoólica Fetal’ e dá outras 

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

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

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

fica “Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. IV - Processo nº 0087/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. 2ª Discussão e Votação Do Projeto de Lei que 
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“Institui o ‘Dia do Tradutor e Intérprete de Libras’ no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul.”. Parecer da Comissão 

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

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

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

turno”. “Publique-se”. V - Processo nº 0208/15. Marcel Franco Munhoz. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à utilização de 

água de reuso para atividades que tolerem águas de qualidade inferior, na área 

da indústria, comércio e serviços gerais, observados os padrões exigidos pelos 

órgãos competentes 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”. VI - Processo nº 2897/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª 

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

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

Doadoras de Leite Materno’ 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”. VII - Processo nº 3629/15. Prefeitura Municipal. 1ª 

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

Eventos do Município, o ‘Prêmio Sulsancaetanense de Excelência em Gestão’ 

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 3630/15. Prefeitura Municipal 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a ceder em comodato à 40ª Subsecção 

de São Caetano do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São 

Paulo, o imóvel destinado à construção de sua sede, nas condições que 

estabelece 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”. IX - 

Processo nº 4856/14. Carlos Humberto Seraphim. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Proíbe a utilização, por pessoas públicas ou privadas, 

mesmo que de forma temporária, de mais de 1/3 (um terço) ou 33% (trinta e 

três por cento) da área reservada ao passeio público no Município de São 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 

 

rk  31 

Caetano do Sul 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezenove horas e vinte 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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