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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E NOVE 

DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E QUINZE.  

 

 

Às dezessete  horas e cinquenta e um minutos, com a presença dos 

Vereadores registrada em livro próprio, o Sr. Presidente, Vereador Paulo 

Higino Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As 

Atas da 28ª Sessão Ordinária, da 12ª e 13ª Extraordiárias e da 10ª 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. 0743/15. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando  cópia do Decreto nº 10.907, 

de 17/09/15. “Ciente.”. Processo nº. 5239/15. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando  cópia do Decreto nº 10.906, de 

17/09/15. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando  cópia do Decreto 

nº 10.906, de 17/09/15. Processo nº. 5211/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os 

fornecedores de serviços prestados de forma contínua estenderem o 

benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes.”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5212/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial 

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

da Micro e Pequena Empresa’ e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5244/15. 

Marcelo Pirchio. Projeto de Decreto Legislativo que “Concede Título de 

‘Cidadão Emérito’ ao Senhor Antônio Prieto, pelos relevantes serviços 

prestados ao município.”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças 

e Orçamento. Processo nº. 5251/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à instituição da ‘Família Acolhedora’, 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. 5252/15. Eder 
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Xavier. Projeto de Lei que “Inclui o Parágrafo Único ao art. 1º da lei 4.667 

de 02 de julho de 2008 que institui a Campanha Permanente de Orientação e 

Prevenção da Meningite à População em Geral e, em especial, aos 

Estudantes 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. 5253/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a obrigatoriedade, nos estabelecimentos comerciais situados no 

município de São Caetano do Sul, da disponibilização de leitor ótico para 

conferência de lançamento de consumo pelos clientes e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 5255/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à conscientização sobre os malefícios dos ruídos e sons 

excessivos que perturbam o sossego público, provenientes dos veículos 

automotores que circulam no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 5258/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

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

São Caetano do Sul, as ‘Paralimpíadas Escolares’ e dá outras providências.”. 

Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo 

nº. 5259/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui, no 

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

a ‘Semana Municipal do Trânsito’ e dá outras providências. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5278/15. 

Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei que “Proíbe os veículos 

regulamentados para transporte escolar no município de São Caetano do Sul, 

de estacionarem do lado esquerdo das vias públicas, para finalidade de 

embarque e desembarque, e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5280/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

consumo sustentável, feira de trocas, com o objetivo primordial de colocar 

os 4 R’s do consumo responsável em ação: reduzir, reutilizar, reaproveitar e 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 5284/15. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo aos estabelecimentos que utilizam 

esmaltes de unha em suas atividades, para que realizem a limpeza dos frascos 

antes do descarte, e dá outras providências “. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5285/15. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo aos profissionais da rede 
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municipal de saúde de São Caetano do Sul, para que as receitas médicas e 

odontológicas sejam digitadas no computador ou escritas manualmente em 

letra legível e dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5310/15. Edison Roberto Parra. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à concessão do desconto de 50% 

(cinquenta por cento) do valor cobrado para doadores de sangue em eventos 

culturais e artísticos 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. 5311/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à realização do ‘Exame do Cotonete’ (exame de cultura 

de Streptococcus B), em todas as gestantes que realizam o pré-natal nos 

hospitais e maternidades municipais e particulares, situados no município de 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5332/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Institui o incentivo no âmbito dos hospitais 

públicos e privados , situados no município de São Caetano do Sul, 

conveniados ao Sistema Único de Saúde - SUS, à afixação de placa 

informativa do direito de parturientes a acompanhante, nos casos em que 

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

e Finanças e Orçamento. Processo nº. 5333/15. Fábio Soares de Oliveira e 

Marcelo Pirchio. Projeto de Lei que “altera a redação do parágrafo único do 

artigo 1º, da lei nº 5.025, de 19 de setembro de 2011 que ‘institui no 

município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Antigomobilista’, e dá outras 

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

Orçamento. Processos nºs. 5165/15 e 5166/15. Gersio Sartori. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

município: a realização de obras de manutenção no sentido de diminuir a 

profundidade da valeta existente entre as ruas São Paulo e Amazonas; e a 

realização da manutenção das valetas existentes na rua Major Carlos del 

Prete. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5170/15 e 5171/15. 

Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o município: com o máximo de urgência o 

recapeamento em frente ao nº 38 da rua Rosa, bairro Nova Gerty; e estudos 

de qualidade de água que são distribuídas nas bicas públicas de São Caetano 

do Sul, que estão localizadas na rua Ceará nº 393, rua Sebastião Diogo, nº 0, 

rua Clóvis Bevilácqua nº 105, rua da Paz nº 0, rua Pelegrino Bernardo nº 961, 

Estrada das Lágrimas nº 260, rua Libero Badaró nº 320, rua Capivari nº 500, 

rua Juruá nº 50, rua ivaí nº 181 e alameda Conde de Porto Alegre nº 685, 
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bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5173/15. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

transformar o Ponto Digital, localizado em frente a Escola de Ensino 

Fundamental 28 de Julho, em Base da Guarda Civil Municipal. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5177/15 a 5182/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o município: a instalação de uma vaga de idoso 

em frente ao restaurante ‘Berto’, localizado na avenida Goiás, nº 1594, bairro 

Santo Antônio; a revitalização da calçada da UBS Amélia Locatelli, 

localizada na alameda João Galego, nº 01, bairro Santa Maria; a revitalização 

e a melhoria de toda extensão da calçada do Cemitério das Lágrimas, situado 

na rua da eternidade, nº 263, bairro Mauá; a instalação de lixeiras na rua São 

Paulo, nº 2105, bairro Cerâmica; aulas específicas em pessoas com 

comprometimento cardíaco; e um programa frente aos clubes que ministram 

aulas de esportes, para que sejam incluídas aulas específicas para turmas de 

obesos mórbidos. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5186/15 e 

5187/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o município: a limpeza de todos 

os bueiros existentes na rua Capivari, esquina com a rua Vieira de Carvalho, 

bairro Nova Gerty; e com urgência, a poda da árvore que caiu, danificando 

seriamente a residência situada na rua Marlene, nº 784, bairro Nova Gerty. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5188/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que sejam 

formados grupos e oficinas nas escolas municipais de ensino médio para 

preparação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 5189/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a manutenção na EMEI Helena Musumeci. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5192/15 a 5200/15. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o município: a revitalização geral das dependências da 

praça Di Thiene, localizada nas proximidades da avenida Goiás, bairro Santo 

Antônio; resolver a questão do esgoto que corre a céu aberto, nas 

proximidades da gráfica garagem das cópias, localizada na rua São Jorge, nº 

33, bairro Santo Antônio; a instalação de cobertura (abrigo) no ponto de 

parada de ônibus, localizado na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

defronte ao nº 1260, bairro Cerâmica; a instalação de lombofaixa para 

travessia de pedestres no cruzamento da esquina da avenida Doutor Augusto 

de Toledo, com a rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, principalmente no período 

noturno, em toda a extensão da rua Pelegrino Bernardo, rua Luiz Fiorotti e 

rua Dr. Manoel de Abreu, bairro Olímpico; a revisão semafórica a fim de 

regular o tempo da fase dos semáforos localizados em toda a extensão da 

avenida Goiás, sentido avenida Guido Aliberti, Centro; a revitalização, com 

a máxima urgência, do campo de bocha localizado nas dependências do 

Centro de Integração E. Comunitário Benedicto Djalma Castro, localizado 

na rua Garça, nº 121, bairro Prosperidade; a instalação de aparelhos de 

ginástica no Centro de Integração E. Comunitário benedicto djalma castro, 

localizado na rua Garça, nº 121, bairro Prosperidade; e a poda da árvore 

localizada na rua Garça, nas proximidades da empresa pta locações, entre os 

números 399/401, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 5201/15 a 5208/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

município: a regulamentação, por meio de Decreto, da Lei Municipal nº 

43.982, de 21 de agosto de 2001, que institui a Semana do Jogo De Xadrez; 

disponibilizar toldos (coberturas desmontáveis), quando da realização de 

inumações, nos cemitérios municipais de São Caetano do Sul; a instalação 

de semáforo de pedestres na confluência da rua Amazonas com a avenida 

Goiás, Centro; a instalação de semáforo de pedestres na confluência da 

avenida Senador Roberto Simonsen com a avenida Goiás, Centro; a 

instalação de semáforo de pedestres na confluência da avenida Dr. Augusto 

de Toledo com a avenida Goiás, Centro; a reforma do passeio público da 

avenida Guido Aliberti, especialmente próximo ao número 2069, bairro 

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

Campanha Educativa sobre o Transporte Seguro de Crianças; e o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre Campanha de 

Conscientização sobre a Doença Herpes-Zóster no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5210/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) na rua 

Amazonas, próximo ao nº 2121. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

5214/15. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todo o bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 5216/15 a 5218/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua São Paulo até 
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a rua Conceição, no bairro Santo Antônio; a criação de uma lombada na 

altura do número 302, na rua Engenheiro Rebouças, bairro Cerâmica; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua São Jorge, 

bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5220/15 

a 5233/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o município: a implantação de 

coletor seletivo subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos 

estratégicos do bairro Fundação; a implantação de coletor seletivo 

subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos estratégicos do bairro 

Mauá; a implantação de coletor seletivo subterrâneo de lixo orgânico e 

reciclável, nos pontos estratégicos do bairro Oswaldo Cruz; a implantação 

de coletor seletivo subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos 

estratégicos do bairro Santa Paula; a implantação de coletor seletivo 

subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos estratégicos do bairro 

Santo Antônio; a implantação de coletor seletivo subterrâneo de lixo 

orgânico e reciclável, nos pontos estratégicos do bairro Olímpico; a 

implantação de coletor seletivo subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos 

pontos estratégicos do bairro Barcelona; a implantação de coletor seletivo 

subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos estratégicos do bairro 

São José; a implantação de coletor seletivo subterrâneo de lixo orgânico e 

reciclável, nos pontos estratégicos do bairro Santa Maria; a implantação de 

coletor seletivo subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos 

estratégicos do bairro Nova Gerty; a implantação de coletor seletivo 

subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos estratégicos do bairro 

Prosperidade; a implantação de coletor seletivo subterrâneo de lixo orgânico 

e reciclável, nos pontos estratégicos do Centro da cidade; a implantação de 

coletor seletivo subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos 

estratégicos do bairro Boa Vista; e a implantação de coletor seletivo 

subterrâneo de lixo orgânico e reciclável, nos pontos estratégicos do bairro 

Jardim São Caetano. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5242/15 

e 5243/15. Marcelo Pirchio. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o município: refazer a sinalização 

de solo, em especial, a faixa de carga e descarga na rua Maranhão, nº 339, 

bairro Santo Antônio; e refazer a sinalização de solo, em especial, a 

demarcação de vaga escolar na rua Ingá, nº 386, bairro Olímpico. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5246/15 a 5248/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o município: o recapeamento asfáltico na rua Juruá, 
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especialmente no trecho compreendido entre as ruas das Preces e dos 

Meninos, bairro Mauá; o envio de Projeto de Lei a esta edilidade, versando 

sobre a criação do conselho municipal de proteção e defesa dos animais, na 

cidade de São Caetano do Sul; e a reforma do passeio público e do meio-fio 

da rua Juruá, especialmente no trecho compreendido entre a travessa Nilson 

Monte e rua dos Meninos, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 5254/15. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a inclusão dos brinquedos destinados às pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida, no parque Cidade das Crianças, localizado na 

alameda Conde de Porto Alegre, nº 840, bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5256/15 e 5257/15. Marcelo Pirchio. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o município: a retirada das tartarugas da rua Ceará, altura 

do número 326, bairro Fundação; e implantar evento conhecido como “ Food 

Truck e Music” em nosso município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 5263/15 a 5265/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da avenida Tijucussu, bairro Olímpico; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Ângelo Aladino 

Grecchi, bairro Olímpico; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da avenida Paraíso, bairro Olímpico. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5266/15 e 5267/15. Marcelo Pirchio. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o município: a instalação de banheiros químicos na 

extensão da avenida Presidente Kennedy, conhecida como rua de Lazer, 

bairro Olímpico; e o fechamento da rua São Jorge, bairro Cerâmica, que foi 

recentemente aberta dando acesso ao Park Shopping São Caetano. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5268/15 a 5271/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o município: a implantação de fraldário em todos os órgãos 

públicos, inclusive na câmara municipal, hospitais e UBS’s; a instalação de 

uma nova placa de nomenclatura no cruzamento da alameda Conde de Porto 

Alegre, com a rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria; a realização da 

poda das árvores localizadas na rua Amazonas, altura do nº 1878, Centro; e 

a instalação de uma nova placa de nomenclatura na travessa Regina Oneda, 

bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5273/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  8 

objetivando dispor e instalar microfones alto-falantes e amplificadores, fixos 

ou portáteis, em todas as salas de aula das escolas públicas municipais no 

âmbito de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

5274/15. Marcelo Pirchio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implantação de contrato de comodato com a empresa AES 

Eletropaulo, para realização de um projeto de uma rede cicloviária e de lazer, 

utilizando preferencialmente espaços públicos já existentes e o 

compartilhamento de uso das faixas de servidão do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5275/15 a 

5277/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o município: a criação 

de Farmácia Popular para fornecimento de medicamentos genéricos para 

animais; a instalação de cobertura no ponto de ônibus localizado na avenida 

Senador Roberto Simonsen, cruzamento com a rua Casemiro de Abreu, 

Centro; e a concessão de desconto 1/12 avos na taxa de IPTU, para os 

munícipes residentes em ruas que existem feiras livres. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 5281/15. Marcelo Pirchio. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando reurbanização do parque Espaço Verde 

Chico Mendes, melhorias nos serviços municipais e promover a adequação 

da área de lazer oferecida. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

5283/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a revitalização dos bancos, brinquedos e limpeza da 

praça Di Thiene, localizada na av. Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa 

Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 5286/15 a 5293/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o município: a instalação de 

redutor de velocidade (lombada ) na rua Nazaretth, nº 225, bairro Santa 

Paula; a instalação de lombofaixa na rua Nelly Pellegrino, altura do número 

954, bairro Nova Gerty; a instalação de lombada no local antecedendo o 

cruzamento rua Nazaretth, esquina com a rua Saldanha Marinho, bairro 

Santa Paula; a readequação do itinerário da linha 03 - Barcelona da Viação 

Padre Eustáquio - VIPE; a realização de estudos com o objetivo de tornar 

mão única a rua Senador Fláquer, sentido da rua ângelo aparecido radim para 

a rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro São José; a realização 

de estudos com objetivo de tornar mão única a rua Romão Belchior Peres, 

sentido da av. Presidente Kennedy para alameda São Caetano, bairro 

Olímpico; a instalação de lombofaixa na rua Giuseppe Braido, nº 111, bairro 

Boa Vista; e a instalação de redutor de velocidade na rua Nazaretth, altura 
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do n. 244, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

5296/15 a 5301/15. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o município: a criação 

de um ambiente de descanso para os funcionários do Hospital Municipal de 

Emergência Albert Sabin; a retirada de entulhos que estão se amontoando ao 

lado do número 47 da rua Mercúrio, bairro Prosperidade; a poda de árvore 

localizada em frente ao número 232 da rua dos Cristais, bairro Prosperidade; 

reparos na manta asfáltica localizada no final do viaduto independência com 

a avenida do Estado, bairro Fundação; a sincronização dos semáforos 

localizados na rua Alegre, bairro Santa Paula; e a construção de uma ‘copa’ 

no Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 5302/15 a 5305/15. Gersio Sartori. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

município: a manutenção da valeta existente no cruzamento da rua Giovanni 

Thomé com a rua São Paulo; a manutenção do semáforo existente no 

cruzamento da rua Castro Alves com a rua Amazonas, bairro Cerâmica; 

implantar campanha de conscientização e orientação, aos motoristas da rede 

municipal de transporte público, sobre os cuidados a serem tomados com os 

usuários idosos; e a realização de poda da copa das árvores da rua Pelegrino 

Bernardo, lado impar, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 5309/15. Gersio Sartori. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a manutenção do canteiro central da avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 5316/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando conceder desconto ou isenção de tributos 

municipais aos munícipes que adotarem animais abrigados no Centro de 

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

Processos nºs. 5334/15 e 5335/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

município: estudos para colocação de redutor de velocidade na rua Pelegrino 

Bernardo, altura do número 1000, esquina com a rua Pedro Álvares Cabral, 

bairro Olímpico; e melhorar o fluxo de veículos na área de embarque e 

desembarque do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, situado na rua Serafim 

Constantino, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 5209/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas para intensificar 

o patrulhamento na avenida Walter Thomé, bairro Olímpico. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5213/15. Francisco 

de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, 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. 5215/15. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua São Jorge, 

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

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

Processo nº. 5219/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

ostensivas na rua São Paulo até a rua Conceição, no bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5234/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações referente aos 19 anos do Grupo de Amor à Vida (GAV) 

localizado na bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5235/15. Eder Xavier. Requerimento 

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

aos 60 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5236/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à Prefeitura de São Caetano do Sul e à Secretaria de 

Esporte e Turismo de São Caetano do Sul (SEEST) pela realização dos 32º 

Jogos Escolares de São Caetano do Sul e pelos excelentes trabalhos 

realizados em prol da população sulsancaetanense. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5237/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante Da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas ao longo da rua Pelegrino Bernardo, bairro 

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

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

5238/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua 

Luís Fiorotti, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado.”. Processo nº. 5240/15. Marcelo Pirchio. Requerimento 

solicitando Inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 

empenho no convênio firmado entre a Prefeitura e a Caixa Econômica 

Federal no  lançamento da Pedra Fundamental do Centro de Excelência 

Esportiva de Ginástica Artística e Rítmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5241/15. Marcelo Pirchio. Requerimento 

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

ostensivas nas proximidades da avenida Doutor Augusto de Toledo, nº 471, 

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

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

nº. 5245/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando Inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 15 anos de fundação da 

empresa “Projeto América - Corretora de Seguros”, em nome de seu 

proprietário, Sr. Marco Aurélio Astolfi, comemorado no último mês de 

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

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

5249/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando Inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura de São Caetano do Sul e à 

Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul (SECULT) pela realização da 

3ª Festa da Cultura Nordestina e pelos excelentes trabalhos realizados em 

prol da população sulsancaetanense. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5260/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da avenida Tijucussu, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5261/15. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

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

Aladino Grecchi, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5262/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da avenida Paraíso, bairro Olímpico. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5272/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 
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CRECI, visando sugerir aos cartórios de registro de imóveis que incluam, 

nas escrituras públicas, o nome e a inscrição no Conselho Regional (CRECI) 

da pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação de negócios 

imobiliários. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5312/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da EE Dona Idalina Macedo Costa Sodré, rua Conselheiro 

Lafayette, nº 619, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5313/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da EMI Fernando Pessoa, rua 

Flórida, nº 525, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5314/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas e contantes nas imediações da EMEF 28 de Julho, 

rua Oriente nº 501, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5315/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas e contantes nas imediações da EMEI Fortunato 

Ricci, situada na rua Oriente, nº 333, bairro Barcelona. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5321/15. Eder 

Xavier. Requerimento solicitando Inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Sr. Raimundo da Cunha Leite, ex-prefeito de São Caetano 

do Sul, entre os anos de 1977 e 1982, pela passagem de seu 92º aniversário 

no mês de setembro do ano em curso. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5336/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5337/15. Francisco 

de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro Oswaldo Cruz. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5340/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua São Sebastião, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5344/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no entorno da “Pista de Skate” da estação jovem, 

situada na rua Serafim Constantino, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 5295/15. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao DAE-SCS, visando a instalação 

de boca de lobos para escoamento da água da chuva que fica empossada e 

acumulada na via localizada no final do viaduto da independência com a 

avenida do Estado, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5282/15. Paulo Higino Bottura Ramos e Outros. 

Requerimento solicitando Inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Sr. Arthur Ricci. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 5294/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

falecimento de Denis de Azevedo Assoni. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Em questão de ordem o Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura 

Ramos, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória dos 

senhores Arthur Ricci e Denis de Azevedo Assoni. Assim é procedido. 

Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. 

O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Aparecido Inácio da Silva e Eder 

Xavier. O Presidente solicita e o Vereador Roberto Luiz Vidoski assume a 

Presidência da Mesa. Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores, fazem uso da palavra os Nobres Edis: Edison Roberto Parra, 

Fabio Constantino Palacio, Fábio Soares de Oliveira, Jorge Martins Salgado, 

José Roberto Espíndola Xavier e Marcelo Pirchio. Ninguém mais desejando 

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

Ordem do Dia. O Presidente, Sr. Paulo Higino Bottura Ramos, reassume a 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  14 

Presidência da Mesa e a Primeira Secretária, Magali Aparecida da Selva 

Pinto, procede à leitura das matérias destinadas à Ordem do Dia. I - 

Processo nº 1999/14. Eclerson Pio Mielo. 2ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o estímulo à inclusão da atividade de ‘Agentes 

Semeadores de Experiências de Vida’ – Contadores de Histórias, a ser 

realizada pelos Agentes Sêniores, nas escolas de educação infantil da Rede 

Municipal de Ensino de São 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. O Sr. Presidente 

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

informando que a votação será realizada sem prejuízo das emendas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno, sem 

prejuízo das emendas”. O Nobre Francisco Bento de Macedo solicita a 

dispensa da leitura das emendas e a que discussão sobre as mesmas seja 

conjunta. Colocado em votação a dispensa da leitura das emendas e a 

discussão conjunta, ficam “Aprovadas”. Colocadas as emendas em 

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

Emenda nº 1. Colocada em votação, fica “Aprovada”. Emenda nº 2. 

Colocada em votação, fica “Aprovada”. “Remeta-se o projeto para a 

Comissão de Justiça e Redação para entrosamento das Emendas e 

apresentar a Redação Final”. II - Processo nº 5505/14. Magali Aparecida 

Selva Pinto. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui na Rede 

Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, o projeto ‘Cuidando do 

Coração’ 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 0868/15. Edison Roberto Parra. 2ª 

Discussão e Votação Do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à 

divulgação sobre os riscos do uso indiscriminado de anfetamínico, no âmbito 

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 

2º turno”. “Publique-se”. IV - Processo nº 0996/15. Mauricio Fernandes 

da Conceição. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 
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o ‘Dia da Caminhada em Prol da Mulher’ 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 4649/15. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 

2016 e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

1º turno”. VI - Processo nº 4987/15. Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do caput e dos §§ 1º, 2º e 

3º do artigo 1º, bem como, o § 2º do artigo 2º da Lei nº 4.328, de 06 de 

outubro de 2005, que cria o ‘Registro Geral de Animais’, no Município de 

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

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

1º turno”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezoito horas e cinquenta e dois 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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