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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO SEGUNDO DIA 

DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

 

Às dezessete horas e trinta e oito minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino 

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

39ª Sessão Ordinária, da 19ª Sessão Extraordinária, da 15ª e da 16ª 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 1700/15. 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 

aos meses de novembro e dezembro de 2015. À Comissão de Finanças e 

Orçamento. Processo nº 1876/03. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.949, de 08/01/16. 

“Ciente”. Processo nº 0006/07. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.933, de 09/12/15. 

“Ciente”. Processo nº 0634/11. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.932, de 09/12/15. “Ciente”.  

Processo nº 1572/11. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.937, de 11/12/15. “Ciente”. Processo 

nº 1622/11. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.942, de 21/12/15. “Ciente”. Processo 

nº 4051/13. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.947, de 30/12/15. Processo nº 0743/15. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias 

dos Decretos números: 10.930, de 02/12/15; 10.931, de 08/12/15; 10.935, de 

09/12/15; 10.938, de 15/12/15; 10.944, de 23/12/15; 10.945, de 28/12/15; 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  2 

10.946, de 28/12/15; e 10.948, de 30/12/15. “Ciente”. Processo nº 7828/15. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia 

do Decreto nº 10.936, de 11/12/15. “Ciente”. Processo nº 7829/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto 

nº 10.934, de 09/12/15. “Ciente”. Processo nº 0003/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.939, 

de 16/12/15. “Ciente”. Processo nº 0004/16 Prefeitura Municipal. Ofício do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.940, de 

16/12/15. “Ciente”. Processo nº 0005/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.941, de 18/12/15. 

“Ciente”. Processo nº 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.950, de 15/01/16. “Ciente”. 

Processo nº. 7722/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

para os agentes de combate a endemias ingressarem em imóveis particulares, 

para realizarem o controle e o combate ao mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7723/15. Eder Xavier. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a regulação do processo administrativo no 

âmbito da Administração Municipal de São Caetano do Sul, e dá outras 

providencias.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 7817/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à divulgação, pelos órgãos públicos do 

município de São Caetano do Sul, do direito à gratuidade de serviços 

bancários considerados essenciais.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7818/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação do 

‘Símbolo Nacional da Pessoa Ostomizada’ nos acessos aos banheiros e demais 

locais públicos e privados no âmbito do município de São Caetano do Sul, e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7865/15. Flávio Martins Rstom. 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo à criação de ‘Ecopontos’ para descarte 

de material reciclável no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 7868/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa adicional para 

alunos com deficiência em escolas particulares no âmbito do município de 

São Caetano do Sul.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 
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e Orçamento”. Processo nº. 0032/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que “Estimula as agências bancárias, situadas no município de 

São Caetano do Sul, a instalarem máquinas de escaneamento corporal nas 

entradas de suas dependências, em substituição aos detectores de metal em 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0041/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação do ‘Cartão Material 

Escolar’ e autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio pecuniário para 

a aquisição de material escolar, firmar convênios, e dá outras providências.”. 

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

Processo nº. 0042/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Torna obrigatória, no âmbito do município de São Caetano do Sul, a 

instalação de dispositivos que dificultem o uso de explosivos em terminais de 

autoatendimento de estabelecimentos bancários e dá outras providências.”. 

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

Processo nº. 0043/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Estimula a utilização de novas tecnologias (SMS e/ou Whatsapp) de 

comunicação pelos usuários do sistema de transporte público coletivo no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0044/16. 

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

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

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

e Orçamento”. Processo nº. 0045/16. Eder Xavier. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à conscientização, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul, sobre a proibição do despejo de entulhos e outros materiais nas áreas 

públicas e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0072/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, à instalação de aparelhos de ginástica destinados a crianças, 

jovens e adultos com deficiência, em parques e praças públicas e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0075/16. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Altera 

a redação do artigo 1° e § único da Lei n° 3.645 de 18 de março de 1998, que 

autoriza o Poder Executivo a obrigar os restaurantes e estabelecimentos 

similares ao uso de cardápios em Braille, e dá outras providências.”. “Às 

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

nº. 0079/16. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui estímulo à criação do 
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‘Programa de Doação de Sangue Itinerante’, no âmbito do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0080/16. Eder Xavier. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, à realização dos exames para diagnóstico da encefalopatia 

crônica não progressiva na infância (paralisia cerebral), nas unidades 

hospitalares da rede pública e privada e dá outras providências.”. “Às 

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

nº. 0099/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a proibição de que postos de combustíveis abasteçam os veículos após ser 

acionada a trava de segurança da bomba de abastecimento e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0100/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

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

de São Caetano do Sul, ‘A Semana do Lixo Zero’ e dá outras providências.”. 

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

Processo nº. 0101/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Incentiva a criação de pipódromos no município de São Caetano do Sul, 

proíbe soltar pipas em vias públicas, disciplina locais para a prática esportiva 

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

Orçamento”. Processo nº. 0102/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Estimula, no município de São Caetano do Sul, a campanha ‘A 

Arte Contra a Dengue’ e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0103/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a publicidade da 

localização dos radares de controle de velocidade de veículos, fixos ou 

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

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

nº. 0104/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula, no 

âmbito do município de São Caetano do Sul, o ‘Programa Municipal de 

Detecção Precoce do Câncer de Mama e do Ovário’ e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0105/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Incentiva o oferecimento de cursos de Primeiros Socorros às 

parturientes em hospitais e maternidades, públicos e privados, situados no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0113/16. 

Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 
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conscientização do consumidor sobre o direito de receber, gratuitamente, 

novo produto em substituição a produto ofertado com prazo de validade 

vencido e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0114/16. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo para que os veículos de transporte 

coletivo, no âmbito do município de São Caetano do Sul, realizem o 

desembarque de passageiros fora dos pontos de parada no período noturno e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0115/16. Jorge Martins Salgado. 

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

Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização à Síndrome 

de Guillain-Barré’ e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0116/16. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo aos estabelecimentos 

comerciais situados no município de São Caetano do Sul para devolver de 

forma integral e em espécie o troco ao consumidor e dá outras providências.”. 

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

Processo nº. 0117/16. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à criação de programa na rede municipal de saúde pública de São 

Caetano do Sul, de conscientização, controle e tratamento do hipotireoidismo 

e hipertireoidismos infantil e da outras providencias.”. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0118/16. Eder 

Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à instalação de dispositivos 

antiapagão nos semáforos situados no município de São Caetano do Sul e dá 

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

e Orçamento”. Processo nº. 0119/16. Eder Xavier. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à instalação de equipamentos de ar condicionado nas salas 

de aula das escolas da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul e dá 

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

e Orçamento”. Processo nº. 0121/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de 

Lei que “Institui o estímulo à implantação de semáforos sonorizados para 

atendimento de pessoas com deficiência visual, no âmbito do município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0145/16. Eder Xavier. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo a substituição de copos plásticos por 

copos de papel em todas as repartições da Administração Pública Municipal 

direta e indireta, no âmbito dos poderes legislativo e executivo, no município 

de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça 
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e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0159/16. Eder Xavier. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, à proibição da inauguração e a entrega de obras públicas 

inacabadas ou que não estejam em condições de atender à população e dá 

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

e Orçamento”. Processo nº. 0160/16. Eder Xavier. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo, no âmbito do município de São Caetano do Sul, aos 

realizadores e produtores de eventos para que divulguem o valor dos recursos 

públicos recebidos a título de subvenção, incentivo, patrocínio, colaboração e 

outras formas de aporte financeiro e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0188/16. 

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

colocação de coletor, depósito ou saco de lixo pelos pequenos comerciantes 

ambulantes informais, que atuam no município de São Caetano do Sul.”. “Às 

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

nº. 0189/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo às padarias e supermercados que comercializam pães no município 

de São Caetano do Sul a fazer constar na embalagem a descrição dos 

ingredientes incluídos nos seus produtos e dá outras providências.”. “Às 

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

nº. 0190/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo ao programa ‘Orçamento Compreendido e Interpretado para o 

Cidadão’, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0222/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo para informar nas placas de estacionamento exclusivo 

para idosos e deficientes a infração, penalidade e medida administrativa 

cabível, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0223/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo, no âmbito do município de São Caetano do Sul, aos 

comerciantes para que estendam o horário de funcionamento de seus 

estabelecimentos e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0224/16. Jorge Martins 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização 

Sobre a Síndrome de Asperger’ e dá outras providências.”. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0289/16. 
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Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

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

Educação Ambiental’ e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0302/16. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul ‘A Semana de Orientação e 

Conscientização sobre a Necessidade do Exame de Trombofilia Antes do Uso 

de Anticoncepcionais’ e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0303/16. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo aos estabelecimentos 

comerciais que servem bebidas alcoólicas para afixar em cardápios e demais 

locais visíveis, os números de telefones de cooperativas ou centrais de táxi e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 7000/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando efetuar o conserto do 

buraco existente na alameda Conde de Porto Alegre, 1069, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7152/15. Eder Xavier. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a prevenção e combate à dengue, febre 

chikungunya, zika vírus, determinando a vistoria do Centro Esportivo e 

Recreativo - CER Santa Paula - Gonzaga. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7313/15 a 7333/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da estrada das 

Lágrimas, bairro Jardim São Caetano; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Maria Teixeira Mourão 

Maresti, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua das Mangueiras, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua dos Expedicionários, bairro 

Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

José Santi, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 
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extensão da rua Pedro Corniate, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Josué Fiorotti, bairro Cerâmica; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Fernando Piva, 

bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Amazonas, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua José Benedetti, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Tenente Antônio João, bairro 

Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Espírito Santo, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Gonçalves Dias, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Teresina, bairro Cerâmica; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Tupi, bairro 

Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da 

avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, bairro Cerâmica; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Major Carlos Del Prete, bairro Cerâmica; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua São Jorge, bairro 

Cerâmica; e a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da 

avenida Guido Aliberti, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7344/15 a 7442/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização de estudos visando a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 
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extensão da rua Capivari, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Nelson, bairro Mauá; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da avenida Nelson Braido, 

bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Iguassu, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da avenida Lions Club, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Francesco Fiorotto, bairro Nova 

Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos 

e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Maria 

Teresa, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Pan, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Gurupi, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Saldanha da Gama, bairro Nova 

Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos 

e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Frieda, bairro 

Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Erna, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Rosa, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Dionísio Mercado, 

bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua José Henrique de Sá, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Sebastião Gomes de Lima, bairro 

Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 
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orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 7 

de Dezembro, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Luísa, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da travessa Guanabara, bairro Nova Gerty; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da travessa Rio Grande do 

Norte, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Prestes Maia, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da avenida Tietê, bairro Nova Gerty; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Francesco 

Bortolini, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Bezerra de Menezes, bairro Nova Gerty; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Tocantins, bairro Nova 

Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos 

e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Juruá, bairro 

Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos 

e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Marlene, 

bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Busch, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Schon, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua dos Meninos, bairro Nova Gerty; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Visconde de 

Inhaúma, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Giovanni Moretti, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Ângela, bairro Nova Gerty; a 
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colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Francesco 

Coppini, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da travessa Odair Torres, bairro Mauá; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Giácomo 

Dalcin, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da travessa Nilson Monte, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Constantino de Moura Batista, 

bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

João Batista Negro, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Desireè Malateaux, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Ana Maria Martorelli, bairro Mauá; 

a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua João Rela, 

bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Joaquim Francisco de Souza, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Diadema, bairro Mauá; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Mauá, bairro Mauá; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Rio Grande da 

Serra, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Rio Grande da Serra, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua São Sebastião, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  12 

separadamente, em toda a extensão da rua Ada, bairro Nova Gerty; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Nelly 

Pellegrino, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Tamandaré, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Manoel Coelho, bairro Nova Gerty; 

a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Giácomo 

Dalcin, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Paschoalina, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Lourdes, bairro Nova Gerty; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Silvia, bairro Nova Gerty; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da avenida 

Paranapanema, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Felipe Camarão, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua do Ouro, bairro Prosperidade; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua São José, 

bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Platina, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua do Coral, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Safira, bairro Prosperidade; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Mercúrio, 

bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua do Níquel, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, 
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para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua dos Mármores, bairro Prosperidade; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Lítio, bairro 

Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

dos Berilos, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua das Pérolas, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua dos Diamantes, bairro 

Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Urânio, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Rádio, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Garça, bairro Prosperidade; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua da Fortuna, 

bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Turmalinas, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da avenida Prosperidade, bairro Prosperidade; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Eldorado, bairro 

Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Perite, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua dos Cristais, bairro Prosperidade; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da Avenida do Estado, bairro 

Prosperidade; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

João Semenoff, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  14 

extensão da rua Capivari, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua José Salustiano Santana, bairro Mauá; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Manoel Fernandes 

Lopes, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Ribeirão Pires, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua Amadeu Vezzaro, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua das Preces, bairro Mauá; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua da Eternidade, 

bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da 

avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua da Paz, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua dos Castores, bairro Mauá; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Ângelo Ferro, 

bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Octávio Hildebrando, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua Raimundo Maffei, bairro Mauá; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Okinawa, bairro Mauá; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Santos Parra, bairro 

Mauá; e a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Tamandaré, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7445/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

colocação de uma placa escrito “Pare” e também a pintura no asfalto com o 

mesmo dizer na rua Ribeirão Preto, altura do nº 92 com a rua Pelegrino 
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Bernardo, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7447/15. 

Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a visando a 

prevenção e combate à dengue, febre chikungunya, zika vírus, determinando 

a vistoria do centro esportivo e recreativo –“CER Victório Dal’Mas” - bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7448/15 a 7456/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a padronização do 

ponto de ônibus na avenida Nelson braido, próximo ao Park Shopping São 

Caetano, bairro Cerâmica; a criação, da semana de conscientização, atitudes e 

programas permanentes de orientação, cuidados e métodos de prevenção e 

combate ao vírus HIV (aids) nas instituições de ensino, UBS, hospitais e 

espaços públicos no município de São Caetano do Sul; a padronização do 

ponto de ônibus na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1114, bairro 

Cerâmica; o reparo na boteira do semáforo de pedestres na rua Amazonas, 

cruzamento com a rua Fernando Simonsen, bairro Cerâmica; a instalação de 

lombofaixa na rua Iguassu, 532, bairro Nova Gerty; a revitalização da praça 

na alameda Conde de Porto Alegre, 2544, praça Antonio Flávio da Silva 

“Caxambu”, bairro Santa Maria; a instalação de semáforo de pedestre com 

botoeira na rua Capivari, esquina com a rua dos Meninos, bairro Nova Gerty; 

a instalação de semáforo de pedestre, com botoeira na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, esquina com a avenida Presidente Keneddy, bairro Santa Maria; e a 

criação, da semana de conscientização, atitudes e programas permanentes de 

orientação, cuidados e métodos de prevenção e combate ao vírus HIV (AIDS) 

nas instituições de ensino, UBS, hospitais e espaços públicos no município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 7470/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na travessa Ricieri Marani, em toda sua extensão, bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7471/15 a 7475/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: promover confraternização com todos os associados dos 

centros de convivência da terceira idade; promover confraternizações com 

todos os grupos participantes de atividades e em todas as modalidades dos 

Centros de Convivência da Terceira Idade; ofertar cursos preparatórios para o 

vestibular aos alunos do Ensino Médio da rede municipal; a manutenção de 

todos os canteiros existentes no bairro Mauá; e ampliar o valor mínimo de 

renda per capita para cadastro nos benefícios oferecidos pela Assistência 

Social de nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7478/15 a 
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7485/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de um redutor de velocidade na proximidade da EMI Antonia 

Capovilla Tortorello e a repintura das sinalizações de solo na avenida Paraíso, 

831; realizar o alerta de enchentes e alagamentos nas escolas que estão em 

regiões de risco de enchentes; adequar o túnel de passagem que da acesso do 

Centro para o bairro Fundação, da ferrovia entre a Casas Bahia e a Igreja 

Universal, localizado na avenida Conde Francisco Matarazzo; a revitalização 

da calçada na rua Paraguaçu, 360, em torno de todo o parque Cidade das 

Crianças; tampar o buraco que esta localizado na rua Solimões, em frente ao 

número 317, no bairro Santa Maria; distribuir cartilhas sobre o zika vírus nas 

Unidades Básicas de Saúde onde as gestantes fazem pré-natal; a distribuição 

de repelentes para gestantes nas Unidades Básicas de Saúde; e a manutenção 

e restauração da calçada, próxima a banca de jornal João Pessoa, na rua João 

Pessoa, 214, centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7486/15 a 

7488/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: promover a dedetização das vias 

do bairro Cerâmica, principalmente na rua Espírito Santo; promover 

campanha de conscientização da população à respeito da importância de 

acomodar o lixo doméstico nos locais corretos, bem como promover a limpeza 

de suas calçadas para que evitemos as cheias no período de chuvas que se 

aproxima; e a realização de dedetização nas vias do bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7492/15 a 7495/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: repintura da faixa de pedestre localizada entre 

as ruas Manoel Coelho e Alagoas, no Centro; repintura das faixas de pedestres 

localizadas entre as ruas Major Carlos Del Prete e Alagoas, no Centro; 

repintura das faixas de pedestres localizadas entre a avenida Goiás e a rua 

Votorantim, no bairro Barcelona; e a instalação de lombofaixa na rua Paraíba, 

altura do nº 625, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7496/15 a 

7498/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a inserção de 

sinalização de solo - faixa amarela e sinalização de proibido estacionar na 

esquina do seguinte local: avenida Tietê, esquina com a rua Dionísio Mercado, 

bairro Nova Gerty; sinalização no local para a inscrição da sinalização “Pare” 

na rua Pan, esquina com a avenida Lions, bairro Nova Gerty; e a dedetização 

do terreno da UPA visando coibir os focos de insetos na rua dos Castores, 97, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7501/15 a 7584/15. 
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Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Machado de Assis, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Piauí, bairro Santo Antônio; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Archinto 

Ferrari, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua José Ferrari, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Conceição, bairro Santo Antônio; 

a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da praça Jaime 

Pereira Galo, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Monte Alegre, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Xingú , bairro Santa Maria; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da praça Jaime 

Pereira Galo, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua Joaquim Nabuco, bairro Santo Antônio; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Pedro José Lorenzini, 

bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da avenida Goiás, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da avenida Guido Aliberti, bairro Santo Antônio; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Marechal Cândido 

Rondon, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a 
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coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Paulista, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Otávio Mangabeira, bairro Oswaldo 

Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos 

e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Cavour, 

bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da avenida Paraíso, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Roma, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Francesco de Martini, bairro 

Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Domenico Botan, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Pedro Duo, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Paschoale Cavana, 

bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Antônio Martorelli, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro 

Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da 

alameda Araguaia, bairro Santa Maria; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Lisboa, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Issaco Coppini, bairro Oswaldo 

Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos 

e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Coelho 

Netto, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Rio Negro, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 
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separadamente, em toda a extensão da rua Amadeu Bortoletto, bairro Oswaldo 

Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos 

e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Urupema, 

bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Prates, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua Ingá, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Visconde de Inhaúma, bairro 

Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Purús, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Brasília, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Guia Lopes, bairro Oswaldo Cruz; 

a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da travessa Santa 

Rita, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Ari Barroso, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Nossa Senhora de Fátima, bairro 

Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Coronel Camisão, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Bertolino da Cunha, bairro Oswaldo Cruz; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da avenida Vital Brasil Filho, 

bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Rio de Janeiro, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Gonzaga, bairro Oswaldo Cruz; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Peri, bairro 
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Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Pedro de Toledo, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Giovani Perucchi, bairro Oswaldo Cruz; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Silvia, bairro Oswaldo 

Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos 

e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Bom Pastor, 

bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Porto Calvo, bairro Oswaldo Cruz; 

a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo Cruz; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Giovani de Nardi, bairro Oswaldo Cruz; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Visconde de Inhaúma, 

bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Ministro Laudo Ferreira de Camargo, bairro Olímpico; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Carlos Gomes, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Picuí, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, bairro Olímpico; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Piracicaba, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Mogi Guassu, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua das Bandeiras, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 
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especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Modesto Castelotti, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Sorocaba, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Panati, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Pindorama, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Rubi, bairro Olímpico; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Manoel Pedro 

Vilaboim, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Antônia Tonucci, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da avenida Presidente Kennedy, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Paraná, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico; tratativas urgentes visando o 

combate ao mosquito Aedes aegypti; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da avenida Vital Brasil Filho, bairro Olímpico; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Rio de Janeiro, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Luís Louzã, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Julieta Soares, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Território do Acre, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da praça 

Monteiro Lobato, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para 
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a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua Mirim, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Ribeiro de Barros, bairro Olímpico; 

e a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Giovanni 

Thomé, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7586/15. Fabio 

Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

poda de árvore na rua Espírito Santo, 347, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7587/15 a 7655/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Nove de Julho, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Itápolis, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da avenida Tijucussu, bairro Olímpico; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Tupiniquins, 

bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Carijós, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Guarani, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Romão Belchior Peres, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Xavantes, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Tapajós, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua João Migliani, bairro Olímpico; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Samuel 

Schwarts, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 
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extensão da rua Augusta Dalcin Boteon, bairro Olímpico; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Pelegrino Bernardo, 

bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Benito Campoi, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Luís Fiorotti, bairro Olímpico; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Luís 

Veronezzi, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Campinas, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua rio claro, bairro Olímpico; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Araçatuba, 

bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da 

avenida Walter Thomé, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Professor Antônio de Queirós Filho, bairro Olímpico; 

a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua José Mariano 

Garcia Júnior, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Piracaia, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Manoel Joaquim Lopes, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Sabino Leandrini, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua Paraguassu, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Francesco de Martini, bairro 
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Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

José Bontempo, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Arthur Garbelotto, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Dr. Manoel de Abreu, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Capitão Rafael Oberdan de Nicola, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Ângelo Lodi, bairro Olímpico; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Idalino 

Moretti, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Filismina Horta Mello, bairro Olímpico; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua pedro álvares cabral, 

bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Dr. Gastão Vidigal, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da travessa Radium, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da avenida Paraíso, bairro Olímpico; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua antônio 

caparros canovas, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua Dr. Dante Glaucus Deleo, bairro Olímpico; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua São Bento, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua do 

Rosário, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua São Pedro, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  25 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Ângelo Aladino Grecchi, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

cristóvão colombo, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da travessa Bernardino Borges, bairro Olímpico; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da travessa da Fonte, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Waldemar Fantinatti, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Caetano Garbelotto, bairro Olímpico; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Tomaso Tomé, bairro 

Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Silvia, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Olímpico; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua São Jorge, bairro Santo Antônio; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua Margarida, 

bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Dr. Mário Freire, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Caetano Nobile, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Major Carlos Del Prete, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da avenida Senador Roberto Simonsen, 

bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão 

da rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em 
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especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Rio Grande do Sul, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

José Benedetti, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em 

toda a extensão da rua Amazonas, bairro Santo Antônio; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua São Paulo, bairro Santo 

Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua 

Olavo Bilac, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda 

a extensão da rua Maranhão, bairro Santo Antônio; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Rui Barbosa, bairro Santo Antônio; 

a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos e 

resíduos recicláveis, separadamente, em toda a extensão da rua José de 

Alencar, bairro Santo Antônio; e a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, separadamente, em toda a 

extensão da rua Clemente Ferreira, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7657/15 a 7659/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a sinalização da lombo faixa para travessia de pedestres, em frente 

a EMI Matheus Constantino, localizada na rua Silvia, 1743, bairro Oswaldo 

Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 

extensão da rua Francisco Alves, Henrica Grigoletto Rizzo e Carmem 

Miranda, bairro Boa Vista; e a reforma e revitalização da praça localizada em 

frente a EMEF Padre Luiz Capra, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7661/15 a 7667/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

anexar a praça localizada em frente a EMEF Padre Luiz Capra ao respectivo 

próprio público, localizado na rua Busch, 42, bairro Nova Gerty; a instalação 

de lombo faixa para travessia de pedestres, em frente a EMI Thereza Coan 

Fiorotti, localizada na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; a 

manutenção geral na EMEF Padre Luiz Capra; manutenção imediata no 

sistema de aquecimento e encanamentos das piscinas, além da revitalização 

geral do Conjunto Olímpico Aquático Leonardo Sperate, Centro Poliesportivo 
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Lauro Gomes de Almeida, localizado na avenida Walter Thomé, 64, bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça 

Salvador Quero Lopes localizada na rua Rio de Janeiro, a rua Giovanni 

Thomé, bairro Olímpico; a instalação de lombada, em frente ao Centro 

Policlínico Gentil Rston, localizado na avenida Tietê, 301, bairro Nova Gerty; 

e a realizar o recapeamento asfáltico em toda extensão na rua Bueno de 

Andrade, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7670/15 e 

7671/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Mauá; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7673/15 a 7676/15. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Prosperidade; a instalação 

de farol três fases entre as ruas São Paulo com Rio Grande do Sul, bairro 

Cerâmica; a poda de árvore na avenida Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira, altura do número 581; e a instalação de bancos no Parque do Forno 

no Espaço Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7678/15 a 

7683/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a prevenção e combate à dengue, 

febre chikungunya, zika vírus, determinando a vistoria do Centro Esportivo e 

Recreativo - CER Luiz Baraldi - GISELA; a prevenção e combate à dengue, 

febre chikungunya, zika vírus, determinando a vistoria do Centro Esportivo e 

Recreativo - CER Pedro Furlan – Tamoyo; a prevenção e combate à dengue, 

febre chikungunya, zika vírus, determinando a vistoria do CIEE Alcina Dantas 

Feijão - Águias; a prevenção e combate à dengue, febre chikungunya, zika 

vírus, determinando a vistoria do Centro Esportivo e Recreativo - CER 

Prosperidade - cespro; a prevenção e combate à dengue, chikungunya, zika 

vírus, determinando a vistoria do Centro Esportivo e Recreativo - CER Miguel 

Marcucci - ABREVB; e a poda de árvores ao longo da rua Engenheiro 

Rebouças, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7718/15 

a 7720/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: promover 

uma semana de conscientização para reeducar as pessoas sobre o problema da 

dengue e do zika vírus; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todo o Centro; e a alteração para um maior tempo para travessia 

de pedestres nos semáforos da avenida Goiás, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 7724/15 a 7798/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da Banca do Saber; a divulgação 

e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 

vírus, nas dependências da EE Maria Conceição Moura Branco; a poda de 

árvores ao longo da rua Constituição, bairro Cerâmica; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 

vírus, nas dependências da FATEC São Caetano; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 

vírus, nas dependências EMI Thereza Coan Fiorotti; divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 

vírus, nas dependências da Escola Municipal de Ecologia Pres. Jânio da Silva 

Quadros; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da escola estadual laura 

lopes; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências EMI Josefina Cipre Russo; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMI Ângela Massei; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMI Claudio Musumeci; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMI Antonia Capovilla 

Tortorello; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMI Fernando Pessoa; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 
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chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMI Gastão Vidigal Neto; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências EMI Josefa da Cunha Leite; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências EMI Maria D’Agostini; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências EMI Maria Panarielo Leandrini; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMI Alice Pina Bernardes; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da Biblioteca Municipal Dona 

Esther Mesquita; a divulgação e conscientização de ações preventivas de 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças 

dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da biblioteca 

municipal paul harris; a divulgação e conscientização de ações preventivas de 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças 

dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Leandro 

Klein; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEFM Arquiteto Oscar 

Niemeyer; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Padre Luiz Capra; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Prof. Rosalvito Cobra; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Prof. Olyntho Voltarelli 

Filho; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Prof. Senador 

Fláquer; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 
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proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Oswaldo Samuel 

Massei; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Sylvio Romero; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da Escola Estadual Prof. Alfredo 

Burkart; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da Escola Estadual Edgard 

Alves da Cunha; a divulgação e conscientização de ações preventivas de 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças 

dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EE Dona Idalina 

Macedo Costa Sodré; a divulgação e conscientização de ações preventivas de 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças 

dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da Escola Estadual 

Profª. Joana Motta; a divulgação e conscientização de ações preventivas de 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças 

dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EME Profª. 

Alcina Dantas Feijão; a divulgação e conscientização de ações preventivas de 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças 

dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF 

Bartolomeu Bueno da Silva; a divulgação e conscientização de ações 

preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas 

dependências da EMEF Prof. Décio Machado Gaia; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 

vírus, nas dependências da EMEF 28 de Julho; a divulgação e conscientização 

de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas 

dependências da EMEF Anacleto Campanella; a divulgação e conscientização 

de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika vírus, nas 

dependências da EMEF Profª. Eda Mantoanelli; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 
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vírus, nas dependências da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Laura Lopes; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Elvira Paolilo Braido; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Luiz Olinto Tortorello; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEI Abelardo Galdino Pinto; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEI Antônio de Oliveira; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEI Emílio Carlos; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEI Castorina Faria Lima; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEI Fortunato Ricci; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências do centro digital do ensino 

fundamenta; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate 

à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEI Fernando Piva; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMI Alfredo Rodrigues; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências EMI Maria Simonetti Thomé; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 
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do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEI 1º de Maio; a divulgação 

e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 

vírus, nas dependências EMI Matheus Constantino; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 

vírus, nas dependências EMI Marily C. Bonaparte; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e zika 

vírus, nas dependências da Escola Estadual Profª. Yolanda Ascêncio; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e zika vírus, nas dependências da Escola Estadual Maria Trujilo 

Torloni; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e zika vírus, nas dependências da EMEF Prof. Vicente 

Bastos; proceder, com urgência, poda de árvores ao longo da rua Flórida, 

bairro Barcelona; proceder, com urgência, poda de árvores ao longo da 

avenida Paraíso; proceder, com urgência, poda de árvores ao longo da praça 

Ângela fiorotti, bairro Boa Vista; proceder, com urgência, poda de árvores ao 

longo da rua Maceió, bairro Barcelona; proceder, com urgência, poda de 

árvores ao longo da rua Maranhão, bairro Santo Antônio; proceder, com 

urgência, poda de árvores ao longo da rua Afonso Pena, bairro Santa Paula; 

proceder, com urgência, poda de árvores ao longo da rua Perrella, bairro 

Fundação; proceder, com urgência, poda de árvores ao longo da rua Nazaret, 

bairro Barcelona; proceder, com urgência, poda de árvores ao longo da rua 

Taipas, bairro Santa Maria; proceder, com urgência, poda de árvores ao longo 

da rua Alegre, bairro Santa Paula; proceder, com urgência, poda de árvores ao 

longo da rua Amazonas, Centro; proceder, com urgência, poda de árvores ao 

longo da rua Alagoas, Centro; proceder, com urgência, poda de árvores ao 

longo da rua Capivari, bairro Nova Gerty; proceder, com urgência, poda de 

árvores ao longo da rua Ceará, bairro Fundação; proceder, com urgência, poda 

de árvores ao longo da rua Coronel Camisão; proceder, com urgência, poda 

de árvores ao longo da rua Antônio Garbelotto, bairro Barcelona; proceder, 

com urgência, poda de árvores ao longo da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

bairro São José; proceder, com urgência, poda de árvores ao longo da alameda 

Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; e proceder, com urgência, poda 
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de árvores ao longo da alameda João Galego, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 7799/15 e 7800/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção necessária na viela existente na rua General 

Estilac Leal, altura do número 67, bairro Mauá; e rampas em todas as faixas 

de pedestre existente nesta importante avenida da nossa cidade: avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7801/15 a 7803/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

adoção de medidas para a instalação de redutor de velocidade e reforço na 

sinalização, nas proximidades da EMI Antonia Capovilla Tortorello, situada 

na avenida Paraíso, 831, bairro Olímpico; a adoção de medidas para a 

instalação de redutor de velocidade e reforço na sinalização, na altura do nº 

220, na alameda Cassaquera, bairro Barcelona; e a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, 

separadamente, em toda a extensão da rua Arlindo Marchetti, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7804/15. Eder Xavier. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de árvores na avenida Dr. 

Augusto de Toledo, 778, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7805/15 a 7814/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos para dispor sobre o exercício da atividade de Food Bike 

em logradouros, áreas e vias públicas no âmbito de São Caetano do Sul; a 

criação do clube esportivo e recreativo da Guarda Civil Municipal (CGM-

Clube); a instalação de tachões reflexivos na rua Monte Alegre, altura do 

número 383, no bairro Santo Antônio; instalação de tachões reflexivos no 

cruzamento das ruas José Benedetti e São Paulo, no bairro Santo Antônio; a 

instalação de tachões reflexivos na intersecção da avenida Pres. Kennedy, da 

alameda Cassaquera e da rua São Paulo, no bairro Barcelona; repintura das 

faixas de pedestres e sinalização horizontal localizadas entre a rua Humaitá e 

a rua Henrique Dias, no bairro Fundação; repintura das faixas de pedestres e 

sinalização horizontal localizadas entre a avenida dos Estados e o Complexo 

Viário Pref. Luis Tortorello, no bairro Fundação; repintura das faixas de 

pedestres e sinalização horizontal localizadas entre a rua Humaitá e a praça 

Lions Clube, no bairro Fundação; repintura das faixas de pedestres localizadas 

entre a avenida Goiás e a rua Piratininga, no bairro Santa Paula; e aos taxistas 

a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) nº 254, de 

26 de outubro de 2007, sobre o uso de películas de escurecimento não 
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reflexivas nos vidros dianteiro, traseiro e laterais. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7819/15 a 7827/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a correção e manutenção do passeio público (calçada) na avenida 

Walter Thomé, 43, bairro Olímpico; a readequação da faixa de pedestre na rua 

Ingá, 210; realizar furos, em todos os canos das placas de sinalização de 

trânsito do nosso município; a instalação de uma vaga de carga e descarga na 

rua Piauí, 1077, bairro Santo Antônio; a efetiva ação na praça Jarbas de 

Carvalho, bairro Prosperidade; fiscalização no trecho citado para coibir o 

estacionamento de caminhões que estão prejudicando o trânsito na avenida 

dos Estados, altura do nº 224; a instalação de vaga de embarque e 

desembarque na rua Oriente, 691, bairro Barcelona; a repintura de todas as 

faixas de pedestres existentes no cruzamento da rua Nelly Pellegrino, esquina 

com a rua Paranapanema, bairro Nova Gerty; e a liberação para os ônibus das 

linhas municipais da nossa cidade para a conversão a esquerda no cruzamento 

das vias: avenida Presidente Kennedy, esquina rua Arlindo Marchetti, bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 7830/15 e 7831/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: envio de equipe da vigilância 

sanitária ao local, buscando efetuar ações junto aos animais que estão pela 

praça em conjunto com os moradores de rua que ficam diariamente no local: 

praça Cardeal Arcoverde, Centro; e a instalação de demarcação de solo em 

todas as garagens existentes atualmente nas dependências da praça, bem como 

a permanência de agentes de trânsito aos finais de semana no horário noturno 

no local: praça Cardeal Arcoverde, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 7832/15 e 7833/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

criar a medalha de Honra ao Mérito para os Guardas Civis Municipais de São 

Caetano do Sul; e a entrega de repelentes contra o mosquito Aedes aegypti 

para famílias comprovadamente de baixa renda. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 7835/15 a 7854/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da unidade básica 

de saúde Darcy Sarmanho Vargas; a divulgação e conscientização de ações 

preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 
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vírus, nas dependências da Unidade Básica de Saúde Caterina Dall Anese; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da Unidade Básica 

de Saúde Amélia Richard Locatelli; a remoção dos veículos automotores 

estacionados, de maneira irregular, na rua dos Meninos, bairro Nova Gerty; a 

remoção dos veículos automotores estacionados, de maneira irregular, na 

avenida Nelson braido, bairro Mauá; a divulgação e conscientização de ações 

preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 

vírus, nas dependências hospital Maria Braido; a divulgação e conscientização 

de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 

vírus, nas dependências do Hospital São Caetano; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e 

microcefalia - zika vírus, nas dependências do Hospital Euryclides de Jesus 

Zerbini; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da Unidade 

Básica de Saúde João Luiz Pasqual Bonaparte; a divulgação e conscientização 

de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 

vírus, nas dependências da Unidade Básica de Saúde Dolores Massei; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da sede da 

Assessoria de Vigilância Em Saúde; a divulgação e conscientização de ações 

preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 

vírus, nas dependências da Centro Municipal de Reabilitação Dr. José Ventura 

Nascimento; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate 

à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da Unidade 

de Saúde Oftalmológica Dr. Jaime Tavares; a divulgação e conscientização de 

ações preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 

vírus, nas dependências da Unidade Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Esposito; a 
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divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da Unidade Básica 

de Saúde Nair Spina Benedicts; a divulgação e conscientização de ações 

preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 

vírus, nas dependências da Unidade Básica de Saúde Maria Corbeta Segato; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da Unidade de 

Saúde da Criança e do Adolescente Amabili Moretto Furlan; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e 

microcefalia - zika vírus, nas dependências do Centro de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher - CAISM; a divulgação e conscientização de ações 

preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 

vírus, nas dependências da Centro Policlínico Gentil Rstom; e a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e 

microcefalia - zika vírus, nas dependências da Centro de Saúde Doutor 

Manoel Augusto Pirajá da Silva. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

7856/15 a 7864/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e 

microcefalia - zika vírus, nas dependências da Centro de Especialidades 

Médicas; a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à 

proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, 

febre chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da Casa da 

Gestante de Alto Risco Dr. Aldo Arenella; a divulgação e conscientização de 

ações preventivas de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e microcefalia - zika 

vírus, nas dependências do Ambulatório de Saúde Mental Dr. Ruy Penteado; 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências da CEPADI - 

Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas; a divulgação e 
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conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e 

microcefalia - zika vírus, nas dependências do Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade (CISE) João Nicolau Braido; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e 

microcefalia - zika vírus, nas dependências do Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade (CISE) Moacyr Rodrigues; a divulgação e 

conscientização de ações preventivas de combate à proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre chikungunya e 

microcefalia - zika vírus, nas dependências do Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade (CISE) Francisco Coriolano de Souza; a 

divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências do Centro 

Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade (CISE) João Castaldelli; e 

a divulgação e conscientização de ações preventivas de combate à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, febre 

chikungunya e microcefalia - zika vírus, nas dependências do Hospital 

Municipal de Emergências Albert Sabin. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

7867/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que o Departamento de Vigilância Sanitária receba 

relatório pormenorizado do trabalho de campo realizado pelos agentes de 

saúde que combatem o mosquito Aedes aegypti. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0001/16 e 0002/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização de estudos no sentido de divulgar na capa do boleto do IPTU ou em 

mídia de grande alcance sobre o benefícios de isenção ou desconto no próprio 

IPTU previsto na legislação municipal; e a realização de estudos no sentido 

de ampliar o programa de concessão de passe escolar aos munícipes 

matriculados em cursos de línguas ou de aperfeiçoamento. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0011/16 e 0012/16. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de redutores de velocidade ou aquilo que se 

fizer necessário para diminuir a velocidade dos veículos que passam na rua 

Porto Calvo, 431, bairro Oswaldo Cruz; e a revitalização da passagem 

subterrânea gabriel zambrana. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0013/16 

a 0015/16. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 
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as seguintes benfeitorias para o Município: a inclusão do curso de Medicina 

Veterinária na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS); a 

instalação de placas de identificação nas plataformas de ônibus do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic; e com urgência, poda da árvores em frente à UBS 

Nair Spina Benedicts na rua Oswaldo Cruz, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0016/16 a 0025/16. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a limpeza e dedetização da boca de lobo localizada na 

alameda João Galego, altura dos números 542 e 560, bairro Santa Maria; o 

recapeamento asfáltico na rua Villa Lobos, 190, bairro Boa Vista; 

demarcações de vaga para cadeirantes na rua Humaitá, altura do nº 247, bairro 

Fundação; instalação de redutores de velocidade na rua João Pessoa, Centro; 

a inserção de uma rampa para cadeirantes na capela do Hospital São Caetano; 

a implantação de fraldário em todos os órgãos públicos, inclusive na Câmara 

Municipal, hospitais e UBS’s; a instalação de placas de nomenclatura no 

Jardim São Caetano; a poda das árvores localizadas na rua Amazonas, altura 

do nº 1878, Centro; que as pessoas desempregadas tenham direito a passagem 

de ônibus gratuita por 90 dias; e a pintura de uma vaga para deficiente na rua 

Amazonas, 3044, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0026/16 a 

0028/16. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: com urgência, poda de árvores ao 

longo da rua Francesco Coppini, bairro Nova Gerty; com urgência, poda de 

árvores ao longo da rua Alegre, bairro Barcelona; e desconto no Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), mediante contribuição financeira, 

mensal, para as instituições assistenciais sem fins lucrativos do município de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0029/16 a 

0031/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

ressarcimento de veículos que sofrerem danos, roubos ou furtos desde que 

estejam sob a ‘Zona Azul’; implantar “Campanha de Conscientização 

Relativa à Síndrome de Guillain-Barré”; e a instalação de totens nos pontos 

de parada de ônibus, excetuando-se os locais que possuem cobertura. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0034/16 a 0040/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instituir na rede pública municipal de ensino 

atividades de psicomotricidade relacional; instituir, no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, matéria extracurricular de limpeza e higiene urbana 

nas escolas de tempo integral da rede municipal e municipalizada de ensino; 
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realizar avaliação médica antes da prática de aulas de educação física nas 

escolas da rede municipal; isentar candidatos desempregados da taxa de 

inscrição de concursos públicos do município de São Caetano do Sul; realizar 

convênio com o ministério do exército para atuação do Tiro de Guerra no 

combate ao mosquito Aedes aegypti; a criação da Ouvidoria da Educação; e a 

implantação de recreação com monitores em parques públicos, aos sábados e 

domingos, das 07h às 10h e das 15h às 17h. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0046/16 a 0049/16. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o recapeamento asfáltico das ruas Carmine Perrella e Constantino 

de Moura Batista, ambas no bairro Mauá; o recapeamento asfáltico da rua 

Amazonas, no trecho que compreende do número 2.413 ao 2444, no Centro; 

a inspeção para a poda de árvores, com copas inferiores avantajadas, em toda 

a cidade; e elaborar estudos para a instalação de um radar de velocidade 

eletrônico ou a instalação de uma lombofaixa na avenida Paraíso, próximo à 

EMI Antonia Capovilla Tortorello, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0050/16 a 0052/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que seja notificado o proprietário do imóvel situado na rua 

Amazonas, 1758, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na rua 

Amazonas, 1750, Centro; e a instalação de placa de sinalização vertical na rua 

Casemiro de Abreu, cruzamento com a rua Amazonas altura do nº 1661, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0063/16 e 0064/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

aparelhos para crianças, jovens e adultos com deficiência em praças e parques 

públicos no município de São Caetano do Sul; e criação de rotatória na rua da 

Fortuna, no cruzamento entre as ruas Turmalina e Urânio, bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0068/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda 

de árvore na rua Amazonas, 1757, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0070/16 e 0071/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

que sejam disponibilizados mais agentes para a fiscalização e combate ao 

mosquito Aedes aegypti, na cidade; e que sejam reforçadas as ações de 

conscientização da população com relação ao combate ao mosquito da dengue 

na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0073/16 e 0074/16. 

Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico na rua Dora, bairro Mauá; e o recapeamento asfáltico da rua Juruá no 

trecho que compreende a rua dos Meninos até o Cemitério das Lágrimas, no 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0082/16 a 0098/16. 

José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: restituir o erário pelos 

danos gerados ao patrimônio público e ao meio ambiente por condutor 

causador de acidente de trânsito no município; criar sanção administrativa 

municipal para o condutor de veículo que deixar de prestar socorro a animal 

acidentado nas vias públicas; dispor sobre medidas austeras de controle da 

poluição atmosférica, por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de 

veículos movidos a óleo diesel; instalar balanços e brinquedos voltados 

exclusivamente para crianças usuárias de cadeira de rodas nos parques infantis 

implantados em praças do município de São Caetano do Sul; dispor, no edital 

de concursos públicos, noções básicas sobre a Linguagem Brasileira de Sinais 

(LIBRAS); fomentar o teste de glicemia capilar em hospitais e prontos-

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

obrigatoriedade do conserto de buracos e valas abertos em vias e passeios 

públicos por concessionárias, e dá outras providências; instituir o interstício 

mínimo de 01 (um) mês entre a data de implantação de novos radares e a 

efetivação da cobrança de multas no município de São Caetano do Sul; criar 

a Brigada de Combate ao Vetor Transmissor da Dengue, da Febre 

Chikungunya e do Zika Vírus em Condomínios Residenciais e Comerciais no 

município de São Caetano do Sul; instituir, no município de São Caetano do 

Sul, a realização do exame de ecocardiografia fetal nas gestantes atendidas 

pela rede municipal de saúde; com urgência, recapeamento asfáltico, 

fiscalização e consertos na rua Major Carlos Del Prete; conceder, no 

município de São Caetano do Sul, preferência de uso em todos os assentos do 

transporte coletivo urbano municipal aos idosos, gestantes, obesos, pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida e com criança de colo; implantar um 

aplicativo de celular com informações úteis para os ciclistas da cidade, 

denominado ‘Minha Bike São Caetano do Sul’; que se execute da Lei 

Municipal nº 5.221/2014; determinar a instalação de ‘Lixeiras Inteligentes’ 

em pontos estratégicos do território de São Caetano do Sul; conceder aos 

alunos matriculados na rede municipal de ensino de São Caetano do Sul cuja 

mãe ou responsável seja vítima de violência doméstica ou familiar o direito a 

transferência de matrícula entre as unidades de ensino municipal, de acordo 

com a necessidade de mudança de endereço da mãe ou responsável; e permitir 
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à iniciativa privada zelar e explorar os espaços das praças e rotatórias em 

conformidade com as leis já existentes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0106/16 a 0112/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

concessão de benefícios para o pagamento de débitos de anuidades escolares 

da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, inscritos ou não 

em dívida ativa, constituídos até o exercício de 2015; construir um prédio de 

serviços públicos na altura do número 2000 da avenida Presidente Kennedy, 

antigo DESEM, bairro Santa Paula, reiterando nossa indicação de n° 4401 de 

17 de agosto de 2015; estudos jurídicos, técnicos e orçamentários para a 

criação da “Divisão Dia” nos Centros Educacionais e de Convivência (CISEs) 

da Terceira Idade; disponibilizar terreno e efetiva construção de moradias 

populares no bairro Santa Maria, reiterando nossa indicação de n° 1855 de 14 

de abril de 2015; conceder plano de saúde permanente aos servidores 

aposentados com mais de 70 anos que foram demitidos, reiterando nossa 

indicação de n° 4435 de 18 de agosto de 201; reduzir a carga horária de 

trabalho das lactaristas, de 44 horas para 33 horas semanais, mantendo-se 

inalterados os vencimentos percebidos, reiterando as indicações nº 686 de 

04/03/2013, nº 4940 de 09 de setembro de 2015; e junto à Secretaria de 

Assistência Social (SEAIS), a fim de propiciar o “Auxílio Asilo”, reiterando 

as indicações n°1056, de 25 de fevereiro de 2014 e n°5880, de 22 de outubro 

de 2015. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0120/16. Fabio Constantino 

Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação 

de ecopontos na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0122/16 a 

0128/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma da calçada 

na rua Juruá, Clube Águias de Nova Gerty, bairro Nova Gerty; a limpeza total 

do terreno na avenida Paranapanema, esquina com a rua Santos Parra, bairro 

Nova Gerty; a instalação de placa indicando o sentido obrigatório para quem 

transita pela rua Conceição, sentido avenida Guido Aliberti, em frente a rua 

São Jorge, nas proximidades da Faculdade Anhanguera, bairro Santo Antônio; 

a remoção da árvore na rua Juruá, 478, bairro Mauá; a reforma de uma quadra 

poliesportiva na avenida Paranapanema, terreno da esquina com a rua Santos 

Parra, bairro Nova Gerty; o aumento do tempo da sinaleira para travessia de 

pedestres em toda a extensão da avenida Goiás; e a limpeza do local na rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 880, Cemitério da Saudade, bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0129/16 a 0133/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  42 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção de todas as sarjetas 

existentes na avenida Paraíso, altura do numero 394, bairro Oswaldo Cruz; 

realizar limpeza e poda de toda área do terreno situado ao lado da EMEI 

Helena Musumeci, avenida Paranapanema, esquina com a rua Tamandaré, 

bairro Nova Gerty; a instalação de lixeiras no local rua Piratininga, 644, bairro 

Barcelona; a instalação de lixeiras na rua Nazaret, 229, bairro Barcelona; e a 

limpeza da calçada que atualmente esta com muito lixo na rua Felipe 

Camarão, esquina com avenida Prosperidade, bairro Prosperidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0136/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a troca imediata da tampa existente 

em frente do banheiro feminino do parque localizado na avenida Fernando 

Simonsen, 566, Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0138/16 a 0141/16. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da árvore localizada no cruzamento da rua 

Engenheiro Rebouças, com a Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro 

Cerâmica; a instalação de uma boca de lobo no cruzamento da alameda São 

Caetano altura do nº 2033, com a rua Tibagi, bairro Santa Paula; a instalação 

de uma boca de lobo no cruzamento da alameda São Caetano, altura do nº 

1923, com a rua Guaporé, bairro Santa Paula; e a instalação de lixeiras na 

passagem subterrânea do Terminal Rodoviário Nicolau Delic. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0142/16 a 0144/16. Flávio Martins Rstom. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a alteração do sentido de circulação na via para que se torne 

via de mão única no sentido ascendente rua Oriente, bairro Barcelona; a 

pintura de faixa amarela, proibindo o estacionamento de veículos, em frente 

ao prédio situado na altura do nº 811, da rua Oriente, bairro Barcelona; e a 

instalação de redutor de velocidade no acesso à rua Carmine Perrella, acesso 

à rua Capivari, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0146/16. 

Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o recapeamento asfáltico do leito carroçável na avenida Goiás, em frente a 

empresa Diauto, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0148/16 a 0158/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção dos sanitários em funcionamento no Terminal Rodoviário 

Nicolau Delic, situado na rua Serafim Constantino, s/n, Centro; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Giácomo Dalcin, 

especialmente na confluência com a rua Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty; 
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o recapeamento asfáltico do leito carroçável e a manutenção do meio-fio da 

estrada das Lágrimas, especialmente no trecho próximo ao número 1663, 

bairro Jardim São Caetano; a reforma do leito carroçável da rua Antônio de 

Andrade, especialmente na confluência com a rua Maria Teixeira Mourão 

Maresti, bairro Cerâmica; a repintura da faixa de pedestres localizada na rua 

Rio Grande do Sul, confluência com a rua Casemiro de Abreu, bairro 

Cerâmica; a capinagem do canteiro localizado na rua Nelly Pellegrino, bairro 

Nova Gerty; a capinagem do canteiro localizado de fronte ao Campus II da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, situado na rua Santo 

Antônio, 50, centro; a reforma do leito carroçável da rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, especialmente, no trecho próximo ao número 1.006, bairro Nova 

Gerty; a reforma do leito carroçável da rua Constantino de Moura Batista, 

especialmente, no trecho próximo ao número 264, bairro Mauá; a poda da 

vegetação da praça Antônio Dall Antônia, situada na confluência das ruas 

Carmine Perrella e Constantino de Moura Batista, bairro Mauá; e a poda da 

vegetação da praça Ricardo Lovato, situada na confluência das ruas Espírito 

Santo e Teodoro Sampaio, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0161/16 e 0162/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: dispor sobre o prazo para julgamento de recurso de multa de 

trânsito no âmbito do município de São Caetano do Sul; e monitorar a 

qualidade da areia de parques, praças, tanques, creches e escolas destinados 

ao lazer, recreação e atividades educativas, esportivas e culturais de áreas 

públicas e privadas do município de São Caetano do Sul, bem como dispor 

sobre o tratamento, limpeza e conservação da areia, visando prevenir e/ou 

combater os agentes transmissores de doenças. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0164/16 a 0169/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: reparos e manutenção da viela situada na rua Filismina Horta 

Mello, altura do nº 66, bairro Olímpico; realizar reparos e manutenção da viela 

situada na rua Luís Fiorotti, 429, bairro Olímpico; fornecer, gratuitamente, 

uniforme escolar para os(as) professores(as) e demais funcionários da rede 

municipal de ensino; implantar na rede de ensino municipal, estadual e 

particular a ‘Gincana São Caetano do Sul Contra o Aedes aegypti’; 

providenciar incontinenti a dedetização do Cemitério das Lágrimas; e para 

criar o Código de Defesa Tributário Municipal (CDCMUN). “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0170/16 a 0186/16. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: a troca de areia do tanque de areia da EMI Thereza Coan 

Fiorotti, localizada na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; a troca de 

areia do tanque de areia da EMI Matheus Constantino, localizada na rua 

Silvia, 1743, bairro Santa Maria; a troca de areia do tanque de areia da EMI 

Candinha Massei Fedato, localizado na rua Tupi, 300, bairro Cerâmica; a troca 

de areia do tanque de areia da EMI Claudio Musumeci, localizada na rua 

Walter Figueira, 44, bairro Cerâmica; a troca de areia do tanque de areia da 

EMI Marily C. Bonaparte, localizada na alameda Conde de Porto Alegre, 

1540, bairro Santa Maria; a troca de areia do tanque de areia da EMI Maria 

Simonetti Thomé, localizada na rua Tenente Antônio João, 413, bairro 

Cerâmica; a troca de areia do tanque de areia da EMI Maria Panarielo 

Leandrini, localizada na rua Sebastião Gomes de Lima, 60, bairro Nova Gerty; 

a troca de areia da EMI Alfredo Rodrigues, situada na avenida Papa João 

XXIII, 601, bairro Jardim São Caetano; a troca de areia do tanque de areia da 

EMI Maria D’Agostini, localizada na rua Desireè Malateaux, 129, bairro 

Mauá; a troca de areia do tanque de areia da EMI Josefina Cipre Russo, situada 

na rua Pernambuco, 100, Centro; a troca de areia do tanque de areia da EMI 

Josefa da Cunha Leite, situada na rua Tomaso Tomé, 270, bairro Olímpico; a 

troca de areia do tanque de areia da EMI Fernando Pessoa, localizada na rua 

Flórida, 525, bairro Barcelona; a troca de areia do tanque de areia da EMI 

Gastão Vidigal Neto, situada na rua dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; a 

troca de areia do tanque de areia da EMI Alice Pina Bernardes, rua Herculano 

de Freitas, 265, bairro Fundação; a troca de areia do tanque de areia da EMI 

Antonia Capovilla Tortorello, localizada na avenida Paraíso, 831, bairro 

Oswaldo Cruz; providências para a exterminação de baratas que vem 

atingindo os moradores da rua Bras Cubas em toda sua extensão; e a instalação 

de lombofaixa (faixa de travessia elevada) , na avenida Dr. Augusto de Toledo 

com a rua Maranhão. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0187/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando autorizar a criação de Cartilha Informativa da Assistência Social 

e orientar a sua distribuição em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0193/16 a 0197/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a limpeza do terreno na rua Princesa Isabel, 78, bairro Jardim São 

Caetano; a repintura das faixas de pedestres na rua Bezerra de Menezes, 

cruzamento com a rua Paranapanema, bairro Nova Gerty; a instalação de um 

semáforo piscante de alerta na avenida Paranapanema, cruzamento com a rua 

Bezerra de Menezes, bairro Nova Gerty; a poda da árvore na rua José Mariano 
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Garcia Júnior, 120, bairro Olímpico; e a poda de árvore na rua Professor 

Antônio de Queirós Filho, 198, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0201/16 a 0208/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de um semáforo piscante de alerta na rua Tocantins, 

cruzamento com a rua Paranapanema, bairro Nova Gerty; a implantação 

permanente de efetivo da Guarda Civil Municipal na praça São Caetano Di 

Thiene, bairro Santa Paula; o conserto da tampa de esgoto na rua Ceará, 

esquina com a rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; a instalação de 

lombada na rua Amazonas, altura do nº 1741, bairro Oswaldo Cruz; a limpeza 

em caráter emergencial no Espaço Matarazzo, rua Mariano Pamplona, bairro 

Fundação; a repintura da faixa de pedestres na rua Humaitá, altura do nº 121, 

bairro Fundação; a re-pintura da faixa de pedestres na rua Herculano de 

Freitas, altura do nº 751, bairro Fundação; e a revitalização da rua Herculano 

de Freitas, praça Itália, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0211/16 e 0212/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Urânio, entre o nº 30 e nº 100, bairro 

Prosperidade; e a limpeza e remoção de lixo na rua Antônio Galo, altura do nº 

114, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0213/16. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar a 

repintura da faixa de pedestres localizada na rua Sebastião Diogo, confluência 

com a rua Santo André, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0215/16 e 0216/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção do poste e da placa de sinalização que indica redutor de 

velocidade, instalada na rua Sebastião Diogo, próximo ao CER Luiz Baraldi - 

GISELA, bairro Boa Vista; e a reforma e revitalização do CEE Erasmo 

Batissaco, localizado na rua da Eternidade, 13, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0217/16 e 0218/16. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o incentivo a importância de atividades lúdicas 

nas práticas educativas do ensino infantil; e a viabilidade de criar-se um 

programa de conscientização para os proprietários e usuários de bares na 

região da avenida Goiás, Centro, para o recolhimento dos dejetos das vias 

públicas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0219/16 a 0221/16. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o conserto da calçada na rua Padre 
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Marcondes, altura do nº 24, bairro Cerâmica; a poda das árvores localizadas 

na rua Clemente José da Silva, altura do nº 05, bairro Nova Gerty; e a alteração 

do itinerário da linha circular Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0239/16 e 0240/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

e limpeza dos banheiros e bebedouros do parque municipal José Alves dos 

Reis “Bosque do Povo”, situado no bairro São José; e a reforma e limpeza dos 

banheiros e bebedouros do parque municipal José Agostinho Leal, situado no 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0243/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando reserva de vagas para o primeiro emprego nos estabelecimentos 

que recebem incentivos fiscais municipais e/ou área em forma de concessão 

na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0246/16 e 0247/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza 

e remoção de lixo e entulho na rua João Almendra, esquina com a rua 

Humberto de Campos, bairro São José; e o recapeamento asfáltico na rua 

Pernambuco, altura do nº 204, centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0249/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a fiscalização e punição dos infratores da Lei do Silêncio 410/54 

em toda cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0252/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a remoção dos veículos abandonados na rua Humberto de 

Campos, altura do nº 191, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0259/16 e 0260/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Edmundo Monteiro, em toda sua extensão, 

bairro Santa Paula; e a poda da árvore na rua Dr. Manoel de Abreu, em frente 

ao nº 436, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0281/16. 

Fabio Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estudos para implantação de um semáforo na avenida Tijucussu, 

esquina com a avenida Presidente Kennedy e rua Benito Campoi, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0288/16. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criar o 

incentivo a políticas públicas municipais para a instituição do Banco Popular 

de Remédio no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0291/16 a 0296/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 
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Município: a adequação do sistema de sinalização de travessia de pedestre do 

semáforo situado na rua João Pessoa, esquina com a rua Amazonas, Centro; a 

instalação de lixeiras em toda extensão da rua Visconde de Inhaúma, bairro 

Oswaldo Cruz; a instalação de lixeiras em toda região do centro da cidade; a 

limpeza do terreno localizado na avenida Dr. Augusto de Toledo, com as ruas 

Castro Alves e Bertolino da Cunha, Conselho Tutelar, bairro Santa Paula; a 

reforma do passeio público na rua Lourdes, esquina com a rua Ângela, bairro 

Nova Gerty; e a poda das árvores existentes na praça localizada na rua 

Conselheiro Lafayette, com a rua Tapajós, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0297/16 a 0301/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

notadamente no período do feriado, nas imediações da Cidade das Crianças, 

na alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente no período do feriado, nas 

imediações do parque Catarina Scarparo D’Agostini, localizada na rua Ângelo 

Aparecido Radim, 90, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente no período do feriado, nas imediações do 

Espaço Verde Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, 

bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente no período do feriado, nas imediações do parque Santa Maria 

(Guaiamú), na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, bairro 

Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente no período do feriado, nas imediações do parque municipal José 

Alves dos Reis (Bosque do Povo), na estrada das Lágrimas, 320, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0304/16 a 0307/16. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua Taipas, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Mariano Pamplona, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Perrella,bairro 

Fundação; e para que realize, com urgência, a limpeza das bocas de lobo 

situadas na rua Arlindo Marchetti, altura do número 817, bairro Boa Vista. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0308/16 e 0309/16. Flávio Martins 

Rstom. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a liberação do estacionamento do idoso, 

portador do cartão especial, nas vagas públicas dos logradouros municipais, 

reservadas à áreas de “Zona Azul”, além daquelas já reservadas para tais 
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pessoas; e determinar à diretoria de transportes e vias públicas de São Caetano 

do Sul que intensifique a fiscalização do uso indevido de vagas de 

estacionamento reservadas à idosos e deficientes por pessoas não enquadradas 

nestas condições. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0310/16. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

recapeamento asfáltico na rua Guia Lopes, altura do número 54, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0312/16. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando elaborar 

estudos para colocação de placa “Proibido Estacionar” em toda extensão da 

rua Guia Lopes, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0314/16 e 0315/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de 

funcionários para realizar a manutenção em parte da calçada que se encontra 

totalmente danificada. rua Lourdes, 484, bairro Nova Gerty; e envio de equipe 

para realizar o recapeamento em toda a extensão da rua João Semenoff, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 7684/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas ao longo da rua Tenente Antônio João, bairro 

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

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

7685/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua Rio Grande do 

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

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

7686/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua Rádio, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 7687/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Tibagi, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7688/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7689/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas ao 
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longo da rua Aquidaban, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7690/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

longo da rua Ceará, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7691/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

longo da rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7692/15. Eder Xavier. Requerimento 

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

ostensivas ao longo da rua dos Mármores, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7693/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas ao longo da avenida Conde Francisco Matarazzo, 

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

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

nº. 7694/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Floriano Peixoto, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7695/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

imediações do Supermercado Extra, avenida Goiás, 101, bairro Santo 

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

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

7696/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

Thomé, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7697/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações do 

hospital Maria Braido, na rua São Paulo, nº 1860, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7698/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 
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Militar, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicleta, ao longo da 

rua Herculano de Freitas, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7699/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

longo da rua Gonzaga, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7700/15. Eder Xavier. Requerimento 

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

ostensivas ao longo da rua Garça, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7701/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas ao longo da rua Gonçalves Dias, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7702/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua Humaitá, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7703/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com auxílio de motocicleta, ao longo da 

rua Visconde de Inhaúma. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7704/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

Ivaí, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 7705/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações do 

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, situado na rua Aurélia, nº 

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

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

Processo nº. 7706/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

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

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

Processo nº. 7707/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 
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ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua 

Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7708/15. Eder Xavier. Requerimento 

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

ostensivas ao longo da avenida Prosperidade, bairro Prosperidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7709/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas ao longo da rua Piauí, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7710/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua Perrella, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7711/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua Maranhão, bairro Santo 

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

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

7712/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua das Mangueiras, 

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

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

nº. 7713/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Madeira, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7714/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

longo da rua Maceió, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 7715/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo - SCS, solicitando providências 

para sanar o problema de fiação elétrica na rua Visconde de Inhaúma, nº 450, 

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

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

Processo nº. 7716/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 
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a empresa AES Eletropaulo - SCS, solicitando providências para sanar o 

problema de fiação elétrica na avenida Goiás, nº 1900, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7717/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES 

Eletropaulo - SCS, solicitando providências para sanar o problema de fiação 

elétrica na rua Engenheiro Rebouças, nº 250, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7721/15. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em todo o Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7815/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas ruas Tayi, Arari, Arapuã, Biguá, Lomas 

Valentinas, Joana Angélica, Nazaret e imediações, todas no bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7816/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

detran/sp, visando a inclusão do tipo sanguíneo na carteira nacional de 

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

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

7834/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Centro de Fisioterapia e 

Reabilitação “Sebastião Sepulvida”, pelo trabalho de excelência, pelos 

profissionais competentes, eficientes e dedicados. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 7866/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre 

Eustáquio - VIPE, visando que os uniformes dos motoristas e dos cobradores 

tenham tarjeta de identificação, contendo nome e fator Rh. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0053/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida 

Prosperidade, em toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0054/16. Aparecido Inácio da 
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Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

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

em toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0055/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua das Pérolas, em 

toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0056/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua dos Berilos, em 

toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0057/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Rádio, em toda 

sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0058/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua dos Diamantes, 

em toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0059/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua do Coral, em toda 

sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0060/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua do Níquel, em 

toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0061/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Lítio, em toda 

sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 0062/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua dos Cristais, em 

toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0065/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua do Ouro, em toda 

sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0066/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Turmalinas, em 

toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0067/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Perite, em toda 

sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0069/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

Aline dos Santos Rocha, pela conquista do primeiro lugar na Corrida de São 

Silvestre na edição de 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0081/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

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

ostensivas além de intensificar o patrulhamento na rua Major Carlos Del Prete, 

e suas imediações, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0134/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando vistoria aos 

transformadores da rua Manoel Augusto Ferreirinha, 130, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0135/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo, visando averiguação de problemas na rede de fornecimento 
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de energia na rua Luísa, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0147/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela nova 

fase do Projeto de Reestruturação Administrativa do Departamento de Água 

e Esgoto (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. 0163/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo, 

visando que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica aos 

trabalhadores desempregados com contas em atraso pelo período de até 6 

(seis) meses. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0191/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na alameda São Caetano, altura do nº 1419, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0192/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na alameda Cassaquera, altura do nº 898, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0198/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Ivaí, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0199/16. Aparecido 

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

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

Antônio Barile, em toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0200/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

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

em toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0210/16. Aparecido Inácio da Silva. 
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Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos integrantes da equipe de natação de São Caetano do Sul, 

Lorena Barreira Rodrigues e Matheus Zanon Pereira, pela convocação à 

integrarem a seleção brasileira júnior de natação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0225/16. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0226/16. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro no Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0227/16. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0228/16. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0229/16. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0230/16. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0231/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 

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

ostensivas no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0232/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 

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

ostensivas no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0233/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 
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solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas 

ostensivas no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0234/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 

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

ostensivas no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0235/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 

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

ostensivas no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0236/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 

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

ostensivas no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0237/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 

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

ostensivas no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0238/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 

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

ostensivas no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0244/16. Jose Roberto Espindola Xavier e Outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela posse da Senhora Maria Aparecida Batistel Damaia, 

como a nova Presidente da Fundação do ABC (FUABC). Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0250/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida 

Paranapanema, quadra dentro do terreno no cruzamento com a rua Santos 

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

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

Processo nº. 0251/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com 

apoio de motocicletas na rua Humberto Fernandes Fortes, altura do nº 391, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 0253/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na rua Graça Aranha, em toda sua extensão, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0254/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Princesa Isabel, em toda sua extensão, bairro Jardim São 

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

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

0255/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Nazaret, altura do nº 853, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0256/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

Sorocaba, altura do nº 33, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0257/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Bartira, altura do 

nº 65, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0258/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com 

o apoio de motocicletas na rua Ingá, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0261/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

Solimões, altura do nº 263,bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0262/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Teffé, em toda 

sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 0263/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Tamandaré, em 

toda sua extensão, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0264/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Walter 

Thomé, em toda sua extensão, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0265/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Filismina Horta 

Mello, em toda sua extensão, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0266/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Edmundo 

Monteiro, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0267/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Engenheiro 

Cajado de Lemos, em toda sua extensão, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0268/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

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

Grosso, em toda sua extensão, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0269/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Margarida, em 

toda sua extensão, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0270/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 
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visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Olavo Bilac, em 

toda sua extensão, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0271/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Santa Rosa, altura 

do nº 279, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0272/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Santos Parra, 

cruzamento com a rua Paranapanema na praça Nelson Pedro da Silva, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0273/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Oriente, altura do nº 215, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0274/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

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

altura do nº 1282, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0275/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Baraldi, altura do 

nº 668, centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0276/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na rua Tapajós, altura do nº 1082, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0277/16. Aparecido 

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

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

Arlindo Marchetti, altura do nº 640, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0278/16. Aparecido Inácio da 
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Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

Wenceslau Brás, altura do nº 212, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0279/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Boa Vista, altura 

do nº 562, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0280/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela posse da nova 

presidente da Fundação ABC (FUABC), Maria Aparecida Batistel Damaia e 

o Vice-Presidente Maurício Mindrisz - biênio 2016-2017. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0283/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, notadamente no período do feriado, nas 

imediações do parque Santa Maria (Guaiamú), na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, 501, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0284/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas notadamente no período do feriado, nas imediações 

do parque municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo), localizada na 

estrada das Lágrimas, 320, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0285/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas notadamente no período do feriado, nas imediações do, parque 

Catarina Scarparo D’Agostini, localizado na rua Ângelo Aparecido Radim, 

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

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

nº. 0286/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas notadamente 

no período do feriado, nas imediações da Cidade das Crianças, na alameda 

Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0287/16. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas notadamente no período do feriado, nas imediações 

do Espaço Verde Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, 

566, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0316/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da avenida Antônio da Fonseca Martins, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0317/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas no bairro Fundação, principalmente 

nas vias mais próximas às divisas de nosso município, em especial na rua 

Ceará e adjacências. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0336/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Lar Nossa Senhora das Mercedes, 

em decorrência de seu 50º aniversário de sua Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0341/16. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas e preventivas em toda a extensão da rua 

Marlene no trecho que compreende as ruas Nelson com Iguassu, ambas no 

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

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

0345/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas da rua Maceió, bairro 

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

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

0346/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Justino Paixão 

e na rua Amadeu Vezzaro, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0313/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Unimed 

Paulistana, visando informações sobre em quanto tempo a empresa 

solucionará o problema da proliferação dos criadouros de mosquitos 

transmissores de “dengue e zika”, na estrutura do prédio da antiga clínica São 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  63 

Caetano, situada em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0033/16. Jose Roberto Espindola Xavier e Outros. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Lidia Zózima Sampaio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0214/16. Roberto Luiz Vidoski. 

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

Pesar pelo falecimento de Aline de Carvalho Fernandes. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0242/16. Jose Roberto Espindola 

Xavier e Outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Diretor da Faculdade Paulista de 

Serviço Social de São Caetano do Sul, Professor Danilo Vieiro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0248/16. Aparecido Inácio da 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Carlos Alberto Correia. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0282/16. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jurandir Gomes Pereira. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0311/16. 

Paulo Higino Bottura Ramos e Outros. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Doutor Carlos 

Manuel Elizalde Moncada. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0344/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção 

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

Jovelino Gazola. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0354/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Delegado Doutor 

José Antonio do Nascimento. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”.  O Senhor Presidente, Edil Paulo Higino Bottura Ramos solicita 

que seja ofertado um minuto de silêncio em memória de: Lidia Zózima 
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Sampaio, Aline de Carvalho Fernandes, Danilo Vieiro, Carlos Alberto 

Correia, Jurandir Gomes Pereira, Carlos Manuel Elizalde Moncada, Jovelino 

Gazola e José Antonio do Nascimento. Assim é procedido. Esgotada a matéria 

do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal.  O Sr. Presidente 

procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra 

os Nobres Edis: Aparecido Inácio da Silva e Eder Xavier. Assume a 

Presidência, a 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que dá 

continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores.  Usam da 

palavra os Nobres Edis: Edison Roberto Parra, Fabio Constantino Palacio e 

Jorge Martins Salgado. Reassume a Presidência da Mesa, o Sr. Vereador 

Paulo Higino Bottura Ramos, que dá continuidade à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores.  Usam da palavra os Nobres Edis: José Roberto 

Espíndola Xavier e Paulo Roberto de Jesus. Ninguém mais desejando fazer 

uso da palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. Para fazer um 

comunicado relevante, usa da palavra o Vereador Eder Xavier. Passa-se à fase 

da Ordem do Dia. I - Processo nº 0958/15. Fabio Soares de Oliveira. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à exposição de 

bebidas alcoólicas e não alcoólicas em locais distintos, nos estabelecimentos 

situados 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 mais 

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

“Aprovado em 1º Turno”. II - Processo nº 1144/15. Edison Roberto Parra. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à 

informação aos consumidores sobre os efeitos do consumo de bebidas 

energéticas e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

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

Turno”. III - Processo nº 1187/15. Paulo Roberto de Jesus. 1ª DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI que “Altera a redação da ementa, do 

caput e do inciso IV do parágrafo único do artigo 1º, todos da Lei nº 4.676, de 

14 de agosto de 2008 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

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

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

Turno”. IV - Processo nº 2262/15. Eder Xavier. Discussão e Votação Únicas 

do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do 
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Plenário a MOÇÃO DE REPÚDIO à Câmara dos Deputados Federais, em 

razão da votação do projeto que retira a obrigatoriedade de afixar o símbolo 

de transgenia nos rótulos de produtos geneticamente modificados (OGM), 

com menos de 1% desses ingredientes, destinados ao consumo humano, 

esperando que seja repudiado pelo Senado Federal. Colocado em discussão, 

ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o autor, Vereador Eder Xavier. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se a autoridade 

competente”. V - Processo nº 5138/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

rastreamento de doenças genéticas na Rede Municipal de Saúde do Município 

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

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

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

palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Vereador José Roberto Espíndola Xavier. O Vereador Roberto Luiz Vidoski 

assume a Presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra 

ao autor, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. Reassume a Presidência da 

Mesa, o Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 1º Turno”. VI - Processo nº 6467/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, favorável à MOÇÃO DE REPÚDIO ao rompimento de duas 

barragens que inundaram de lama o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, 

na região central de Minas Gerais e o Rio Doce. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se a autoridade competente”. Esgotados 

os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às 

dezenove horas e quatro minutos, encerrada a presente, para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente 

e Primeira Secretária. ........................................................................................ 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 
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