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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TRÊS DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL 

E QUINZE. 

 

 

 

Às dezoito horas e quatro minutos, com a presença dos Vereadores registrada 

em livro próprio, o Sr. Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz Vidoski, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 3ª Sessão Ordinária 

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

Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura da matéria destinada ao 

Expediente. Processo nº. 0255/92. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.842, de 24 de 

fevereiro de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 1859/08. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.838, 

de 19 de fevereiro de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 1353/12. Prefeitura 

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

nº 10.840, de 24 de fevereiro de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 6258/14. 

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

do Decreto nº 10.841, de 24 de fevereiro de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 

6518/14. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.844, de 26 de fevereiro de 2015. 

“Ciente.”. Processo nº. 0715/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.839, de 24 de fevereiro de 

2015. “Ciente.”. Processo nº. 0743/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.843, de 25 de 

fevereiro de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 0791/15. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que “Altera o item 2 do artigo 1° da Lei nº 2.055, de 16 de 

agosto de 1.973, que estabelece normas para a localização e instalação de 

novos estabecimentos destinados ao abastecimento, lavagem e lubrificação de 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 0792/15. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei “Autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidos que 

especifica e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 
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Finanças e Orçamento. Processo nº. 0641/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre terapia assistida por cães ‘Projeto Cão 

Terapia’ nos locais que se especifica e dá outras providências.”. Às 

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

0642/15. Marcel Franco Munhoz e Outros. Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a reserva de vagas para gestantes e pessoas com crianças de colo, em shopping 

centers, supermercados, hipermercados e centros comerciais situados no 

Município de São Caetano do Sul, que disponham de estacionamento para 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 0643/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a permanência de ambulância nos 

locais de realização de provas para vestibular, seleção, concursos e demais 

eventos no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0644/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Institui no Município de São Caetano do Sul, o prêmio ‘Motorista 

Padrão’, entre os motoristas das empresas de transporte coletivo que atuam no 

território do município, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça 

e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0645/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui ações de prevenção sobre a 

violência contra o idoso como parte das atividades de atenção primária na 

saúde da família desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde de São 

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

Orçamento. Processo nº. 0647/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui 

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

Sul, 'A Semana De Prevenção do Câncer de Intestino', e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0648/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui 

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

Sul, a ‘Semana de Valorização da Vida’, e dá outras providências”. Às 

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

0654/15. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que “Altera a ementa e 

dispositivos da Lei nº 3.715, de 24 de setembro de 1.998, que institui a 

‘Campanha de Prevenção à AIDS nas Escolas Municipais de 1º e 2º Graus, no 

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

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0665/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui o estímulo para a realização 

do ‘Curso Municipal de Capacitação do Cuidador do Idoso’ e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0675/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 
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de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a adotar, nas escolas 

públicas municipais, cartilha de prevenção contra a pedofilia pela internet, 

bem como dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 0676/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade aos 

supermercados localizados no âmbito do Município de São Caetano do Sul a 

instalarem ‘caixa especial’ para quem trouxer sacola retornável de casa para 

guardar suas compras, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0737/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Projeto de Lei que “Estabelece medidas mínimas para vagas de 

estacionamento de veículos destinadas ao público em geral, no Município de 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0758/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a divulgação de 

informações sobre postos de coleta de leite materno na cidade de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 0784/15. Edison Roberto Parra. Projeto 

de Lei que “Institui o estímulo à disponibilização de Desfibrilador Cardíaco 

Externo nas ambulâncias em eventos com concentração de pessoas em 

número igual ou superior a 1.000 (um mil) e dá outras providências”. Às 

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

0785/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

divulgação de fotos de pessoas desaparecidas em todo meio de comunicação 

digital e impresso, no âmbito do Município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0786/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo ao 'Teste de Avaliação Ortopédica da Coluna - Teste do 

Minuto' para os alunos das escolas municipais de ensino fundamental de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0787/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Institui o estímulo aos bares, aos restaurantes e aos 

estabelecimentos similares a concederem desconto especial ou a oferecem 

prato especial de porção reduzida às pessoas que tenham realizado cirurgia 

bariátrica ou outra gastroplastia para redução do estômago”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0788/15. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à divulgação de 

listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames 

e cirurgias na rede pública de saúde do Município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 0789/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 
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que “Institui, no Calendário Oficial de Data e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, o 'Dia de Nelson Mandela', e dá outras providências”. Às 

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

0790/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de placas com informações de segurança 

próximo a escadas e esteiras rolantes em shopping center e lojas da cidade de 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 0807/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao programa 'Doe Leite e 

Garanta a Vida', no âmbito do Município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0809/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre afixação de adesivo nas lojas que comercializam 

artigos femininos para alertar sobre o câncer de mama e ressaltar a 

importância do autoexame, no âmbito de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 0814/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a instituição de um banco de empregos com 

prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito 

do Município de São Caetano do Sul”. Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento. Processos nºs. 0589/15 a 0606/15. Edison Roberto 

Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando com máxima urgência, para 

aumento das vagas de estacionamento na Zona Azul de São Caetano do Sul 

para idosos e pessoas com deficiência; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando reparos na calçada e poda 

de árvore na alameda São Caetano, frente ao número 1.488, bairro Santa 

Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a pintura de uma faixa amarela para carga e descarga do 

número 174 ao 196 na rua Regente de Araújo Lima, nº 174, bairro Fundação; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando pintura de faixa de pedestre na esquina da avenida 

Presidente Kennedy, com a rua Ivaí, bairro Santa Paula; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a 

limpeza e poda de mato que está crescendo na calçada da rua Quintino 

Bocaiúva, nº 153, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a limpeza da pista de 

corridas, que se está dentro do Espaço Verde Chico Mendes, após a área 

coberta do parque; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 
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nas imediações das ruas Tamandaré, Santos Parra, Okinawa, Giácomo Dalcin, 

Raimundo Maffei e Otávio Hildebrando, todas localizadas no bairro Nova 

Gerty; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

das ruas Rio Negro, Antônio de Andrade, Ari Barroso e Purus, todas 

localizadas no bairro Oswaldo Cruz; determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Conceição, e das ruas José Ferrari, 

Machado de Assis, José de Alencar e Olavo Bilac, bairro Santo Antônio; 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das 

ruas Arari, Tayi, Biguá, Acanã, Arapuá, todas localizadas no bairro Santa 

Maria; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Anita Garibaldi, e das ruas Lomas Valentinas, Joana 

Angélica e Solimões, bairro Santa Maria; realizar um mapeamento para 

localização e retirada de veículos que encontram-se atualmente abandonados 

por todo o Município de São Caetano do Sul; a retirada de carros abandonados 

nas ruas do bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a verificação da calçada 

na rua Goitacazes em frente ao SENAI, Centro; estudos no sentido de melhor 

utilização do prédio municipal que hoje funciona a Agência de Administração 

e Desenvolvimento do bairro Prosperidade - Salvador Martins; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

a revisão e estudo para melhor implantação do semáforo instalado na avenida 

do Estado, nº 2.500, bairro Fundação; verificação emergencial da árvore que 

está localizada dentro do prédio da EMI Abelardo Galdino Pinto, localizado 

na rua Coronel Camisão, nº 320, bairro Oswaldo Cruz; e aquisição de drones 

para o combate aos focos da dengue. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 0607/15 a 0616/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar 

nova campanha de dedetização no bairro Cerâmica; a poda das árvores 

localizadas na rua José Ferrari, bairro Santo Antônio; implantar medidas que 

visem a regularização de edificações e que disciplinem a concessão de alvarás 

de conservação, de forma similar ao que dispõe a Lei 5.077, de 18 abril de 

2012; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a instalação de placa de proibido estacionar na rua Pan, 

próximo ao cruzamento com a rua Boa Vista, bairro Nova Gerty; a 

manutenção e o recapeamento asfáltico da rua Santo André, principalmente 

no trecho entre a rua Arlindo Marchetti, e a avenida Presidente Kennedy, 

bairro Boa Vista; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

proximidades da rua Santo André, bairro Boa Vista; realizar nova 

desinsetização no bairro Nova Gerty; a instalação e padronização de coletores 

de medicamentos vencidos nas Unidades Básicas de Saúde de nosso 
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município; instalar placa indicativa de velocidade na descida na rua Pan, 

bairro Nova Gerty; e limpeza e manutenção da rua 24 horas, bairro Fundação. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0621/15 a 0623/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando poda de toda a vegetação 

e árvores da Praça Moraes Sarmento, bairro Cerâmica; encaminhar solicitação 

à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação 

de base operacional da empresa Viação Padre Eustáquio no seguinte endereço, 

Praça Doutor Inácio Pereira Rodrigues, bairro Mauá; e encaminhar solicitação 

à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando instalação 

de placa de sinalização "proibido o estacionamento de caminhões" nas 

seguintes ruas: rua Maria Teixeira Mourão Maresti, rua Antônio de Andrade 

e rua Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 0624/15 a 0626/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a proibição de estacionamento de caminhões na rua Silvia, nº 

1.138, próximo à rua Antonieta, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento 

asfáltico da referida rua Serafim Carlos, esquina com a rua Fernando 

Simonsen, Parque Chico Mendes, bairro Oswaldo Cruz; e a criação do 

prontuário eletrônico em toda a rede de saúde do município. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 0627/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Villa Lobos, bairro Boa Vista. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0628/15 e 0629/15. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: reforma da praça dos estudantes, 

localizada na avenida Goiás, nº 600, esquina com a rua Rio Grande do Sul, 

Câmara Municipal, bairro Santo Antônio; e reforma, com máxima urgência, 

do Centro Cirúrgico do Hospital Maria Braido, localizado na rua São Paulo, 

nº 1.840, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

0630/15 a 0632/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de “lombo faixa” para pedestres no entorno da Praça São Caetano 

Di Thiene; o envio de projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o direito 

dos condutores de veículos automotores de receberem informação sobre a 

pontuação das infrações de trânsito de competência municipal, no âmbito do 

Município de São Caetano do Sul, na forma que indica e dá outras 

providências; e o envio de projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

obrigatoriedade da disponibilidade de kit básico de primeiros socorros nos 
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veículos que compõem a frota de transportes coletivos no âmbito do 

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

nºs. 0633/15 e 0634/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

que seja criado um espaço com cobertura, para a disponibilização de aparelhos 

de ginástica no Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; e conceder 

aumento do valor/benefício dos transportes escolares para as crianças do 

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

nºs. 0635/15 e 0636/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção (limpeza e poda da grama e das árvores) na praça localizada na 

rua Rafael Corrêa Sampaio, bairro Santa Paula; e a manutenção (limpeza e 

poda da grama e das árvores) na praça localizada entre a rua Madeira com a 

rua General Humberto Castelo Branco, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 0639/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a remoção do tronco de árvore 

localizado na travessa Carlos Peppe, nº 11, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0651/15 a 0653/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a participação das escolas municipais de São Caetano do 

Sul, no "programa casa aberta", promovido pelo SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial de São Paulo); a tomada de providências em relação 

à árvore situada nas dependências da EMEI Octávio Tegão, rua Capivari, nº 

624 - bairro Mauá; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

bem como designe viatura e guardas civis municipais, para que permaneçam 

durante determinado período, nas imediações da rua Rio Grande do Sul, 

Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0656/15 a 0662/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

reforma de toda área envidraçada existente no pátio do Centro Interescolar 

Alcina Dantas Feijão, localizada na rua Capivari, nº 500, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a intervenção em virtude do afundamento da via pública, no 

seguinte endereço: rua Espírito Santo, nº 664, bairro Santo Antônio; a 

implantação de corrimão e/ou a continuidade da proteção das rampas até o seu 

término, nas dependências do Centro Interescolar Alcina Dantas Feijão 

situada na rua Capivari, nº 500, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a instalação 

de sinalização de solo reduza velocidade antecedendo o redutor de velocidade 
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existente no local, rua Joana Angélica, nº 135, bairro Barcelona; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

a sinalização do redutor de velocidade existente na seguinte via pública: rua 

Joana Angélica, nº 135, bairro Barcelona; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando o reposicionamento do 

semáforo existente no cruzamento das seguintes vias: avenida Presidente 

Kennedy e rua São Paulo, bairro Santa Paula; e a instalação de banheiros para 

portadores de deficiência física nas dependências do Centro Interescolar 

Alcina Dantas Feijão, localizado na rua Capivari, nº 500, bairro Nova Gerty. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0666/15 a 0668/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de redutores de 

velocidade na rua Maximiliano Lorenzini, próximo ao museu municipal, 

bairro Fundação; o recapeamento asfáltico, em toda a extensão pertencente ao 

município de São Caetano, da avenida do Estado, bairro Fundação; e o 

conserto das calçadas do Cemitério das Lágrimas, entre as quadras 03 e 04. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0669/15 a 0672/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre reserva de vagas em creches para crianças 

em idade compatível, filhos (as) de mulheres vítimas de violência doméstica, 

de natureza física e/ou sexual; o envio de projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a criação, na Secretaria Municipal de Saúde, junto a COLSAN 

(Associação Beneficente de Coleta de Sangue), do banco de cordão umbilical 

de neonatos, respectivo cadastro e dá outras providências; que institua o 

programa de apoio às mães solteiras de baixa renda no âmbito do Município 

de São Caetano do Sul; e implantar o Programa Municipal de Saúde Vocal no 

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

0679/15 a 0684/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização e proteção dos pergolados existentes na praça dos Imigrantes, 

avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando a troca dos equipamentos 

utilizados nos exames de imagens do hospital São Caetano, rua Espírito Santo, 

nº 277, bairro Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Saúde - SESAUD, visando a troca dos equipamentos utilizados nos exames 

do Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido, rua Luiz Louzã, nº 48, 

bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD, visando a troca dos equipamentos utilizados nos exames de 

imagens do Hospital Euryclides de Jesus Zerbini, avenida Vital Brasil Filho, 
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nº 277, bairro Santa Paula; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Saúde - SESAUD, visando a troca dos equipamentos utilizados nos exames 

de imagens do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin - HMEAS, 

rua Aurélia, nº 101, bairro Santa Paula; e encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, visando a troca dos equipamentos utilizados 

nos exames de imagens do Hospital Municipal Maria Braido, rua São Paulo, 

nº 1.840, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

0685/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Obras - 

SEOHAB, visando estender o circuito cicloviário municipal aos bairros Santa 

Paula, Santo Antônio e Centro, implantando "ciclofaixa" em toda extensão da 

avenida Goiás. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0688/15 a 

0701/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

recomposição da faixa de pedestre existente no cruzamento da rua Engenheiro 

Rebouças, com a rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Cerâmica; a instalação 

de cobertura no ponto de parada de ônibus (abrigo) na avenida Vital Brasil 

Filho, nº 711, bairro Oswaldo Cruz; recomposição da sinalização viária, com 

a pintura de faixas de pedestres, pinturas de guias, no cruzamento da rua 

Samuel Schwarts, nº 17, com a alameda São Caetano, bairro Santa Maria; 

manutenção da valeta existente no cruzamento da rua Oriente, nº 935, com a 

alameda São Caetano, bairro Barcelona; a manutenção da praça existente no 

cruzamento da rua Doutor Manoel de Abreu, nº 67, com a rua Walter Tomé, 

em frente ao Estádio Anacleto Campanella, bairro Olímpico; efetuar a 

sincronização dos 2 semáforos localizados no cruzamento da rua Engenheiro 

Rebouças, nº 970, com a avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Cerâmica; o 

recapeamento asfáltico, devido a presença de buracos e fissuras no local, rua 

Ingá, nº 409, esquina com a avenida Vital Brasil Filho, bairro Olímpico; a 

poda das árvores existentes na rua Nazareth, próximo à rua Oriente, bairro 

Barcelona; a manutenção do canteiro central, especialmente na rampa de 

travessia de pedestres na avenida Goiás, nº 600, em frente à Câmara 

Municipal, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua José 

Mariano Garcia Júnior, nº 33, próximo ao Estádio Anacleto Campanella, 

bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Oriente, nº 833, bairro 

Barcelona; o replantio de novas árvores no seguinte local: rua Rio Grande do 

Sul, nº 427, Centro; executar o nivelamento do passeio público (calçada), em 

torno do Estádio Anacleto Campanella, rua Walter Tomé, nº 64, bairro 

Olímpico; e a recomposição da faixa de pedestre existente no cruzamento da 

referida via, alameda Conde de Porto Alegre, nº 1.670, com a rua Arlindo 

Marchetti, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 
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0702/15 e 0703/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando 

a troca de todas as cadeiras da sala de espera do Centro Odontológico 

Municipal Maria Domingas Robilota Torres, localizado na rua Lourdes, nº 

525, bairro Nova Gerty; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Saúde - SESAUD, visando a reforma e revitalização de todas as salas de 

atendimentos aos munícipes do Centro Odontológico Municipal Maria 

Domingas Robilota Torres, localizado na rua Lourdes, nº 525, bairro Nova 

Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0705/15 a 0707/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico no seguinte endereço: rua Mariano Pamplona, nº 419, bairro 

Fundação; a poda das árvores localizadas na rua Rio Branco, altura dos 

números 391 a 451, bairro Fundação; e a poda da árvore localizada na rua 

Humaitá, nº 105, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 0712/15 a 0714/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando a intervenção e recuperação, devido afundamento, do Leito 

carroçável da rua Boa Vista, nº 362, bairro Boa Vista; encaminhar solicitação 

à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a reforma da 

estrutura de madeira que circunda toda a estrutura do telhado do Centro 

Odontológico Maria Robilota Torres, situado na rua Lourdes, nº 525, bairro 

Nova Gerty; e a revitalização do Centro Odontológico Maria Robilota Torres, 

situado na rua Lourdes, nº 525, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0716/15 a 0725/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: providenciar a sinalização de solo (pintura de faixas à 

deficientes físicos e cadeirantes) em frente à rampa de acesso localizada em 

frente da Funerária Ossel, rua Sete de Dezembro, nº 48, bairro Nova Gerty; a 

pintura de faixa de solo com os dizeres embarque e desembarque, com espaço 

para dois veículos, na rua Sete de Dezembro, nº 48, bairro Nova Gerty; 

notificar o proprietário do terreno de propriedade da indústria de chocolates, 

Pan S/A, (Produtos Alimentícios Nacionais) para que proceda rigorosa 

limpeza na localidade; a poda da árvore localizada na rua Giovanni Thomé, 

nº 302, bairro Santa Paula; analisar a situação de cada funcionário municipal 

com idade de 70 anos ou superior, de acordo com a determinação do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, sobre a aposentadoria compulsória; poda 

das árvores e dos arbustos localizados nas dependências do CECAPE, rua 
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tapajós, nº 300, bairro Barcelona; efetuar manutenção na boca de lobo 

localizada na rua Baraldi, nº 700, esquina com avenida Senador Roberto 

Simonsen, Centro; a instalação de placa de sinalização proibido estacionar 

ônibus e caminhão na rua Ângelo Ferro, nº 217, bairro Nova Gerty; a pintura 

de faixa amarela, de estacionamento, na travessa Guanabara, nº 55, bairro 

Nova Gerty; e pintura de faixa amarela, de estacionamento, na rua Diários 

Associados, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

0727/15 e 0728/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção das calçadas, em especial na altura do nº 230, da rua Espírito 

Santo, bairro Santo Antônio; e manutenção do recapeamento asfáltico na rua 

José Benedetti, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 0730/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando reparos no telhado do terminal 

rodoviário da cidade, rua Serafim Constantino, Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0731/15 a 0733/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Fernando Ferrari, bairro Boa Vista; determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Presidente 

Kennedy, bairro Boa Vista; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Gustavo Barroso, bairro Santa Maria. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0738/15 e 0739/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nas imediações da rua Santo André, bairro Boa Vista; e determinar 

à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Boa Vista, 

bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0744/15 a 

0755/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: nivelar a 

calçada da rua Paraguassu, nº 112, esquina com alameda São Caetano, bairro 

Santa Maria; a raspagem e recapeamento asfáltico em toda extensão da rua 

mato grosso, bairro Cerâmica; a implantação de estacionamento rotativo (zona 

azul), na área compreendida entre a rua Paraguassu, esquina com a alameda 

São Caetano, bairro Santa Maria; transformar em via de mão única a rua 

Castro Alves (sentido bairro), e a rua Engenheiro Rebouças (sentido 

bairro/centro); e a instalação de farol de pedestre defronte à Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Padre Luiz Capra, rua Busch, nº 42, bairro Nova 

Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0756/15 e 0757/15. José 
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Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar fraldário nas 

dependências do Terminal Rodoviário Nicolau Delic; e o envio de projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade da instalação de 

hidrantes urbanos de incêndio no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0759/15 a 

0761/15. Fábio Soares de OliveiraIndicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

recapeamento defronte ao endereço: rua Espírito Santo, nº 690, bairro Santo 

Antônio; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

- SESURB, visando recapeamento da rua José Benedetti, entre as ruas Rafael 

Correa Sampaio e Maranhão, bairro Santo Antônio; e encaminhar solicitação 

à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando o 

recapeamento na esquina das ruas Piauí com a Rio Grande do Sul, bairro Santo 

Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0762/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando que tome as 

providências necessárias juntamente com a Diretoria da Vigilância Sanitária, 

a fim de promover uma ampla ação de combate ao ‘Aedes Aegypti’ (mosquito 

da dengue). “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0763/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a implantação de uma lombada eletrônica ou lombada 

elevada na rua Flórida, na confluência das ruas Capeberibe e Piratininga, 

bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 0764/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando a manutenção e troca das tampas dos bueiros existentes na 

calçada da rua Domingos Graciute Neto, nº 752, bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0766/15 e 0767/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a manutenção na rede de iluminação pública, 

em especial, na rua Pedro José Lorenzini, Centro; e a limpeza e tratamento da 

água da piscina do clube ACASCS, situada na avenida Presidente Kennedy, 

nº 200, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

0770/15 a 0776/15. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

verificação e possível poda de uma árvore localizada na rua Sílvia, nº 319, 

bairro Santa Maria; a verificação e possível poda de uma árvore localizada na 
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rua Oswaldo Cruz, nº 547, bairro Santa Paula; a verificação e possível poda 

de duas árvores localizadas na rua Porto Calvo, nº 471, bairro Oswaldo Cruz; 

a retirada de entulho que encontra-se jogado em frente ao clube cespera na 

avenida do Estado, com a rua Eldorado, bairro Fundação; a retirada de grande 

quantidade de entulho que encontra-se na rua Major Carlos Del Prete, nº 163 

, Centro; a retirada de entulhos que estão jogados no seguinte local: rua Sílvia, 

nº 979, bairro Santa Maria; e a verificação do atendimento que vem sendo 

prestado na UBS Amélia Locatelli, alameda João Galego, nº 01, bairro Santa 

Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0777/15 a 0782/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização do ponto de parada 

situado na avenida Goiás, próximo ao número 925, bairro Santo Antônio; a 

revitalização do ponto de parada situado na avenida Goiás, próximo ao 

número 1.389, bairro Santo Antônio; a revitalização do ponto de parada 

situado na avenida Goiás, próximo ao Corpo de Bombeiros, bairro Santo 

Antônio; a substituição da placa de identificação, bem como a instalação de 

lixeira, no ponto de parada, situado na alameda São Caetano, próximo ao 

número 1.762, bairro Santa Paula; a revitalização do ponto de parada situado 

na alameda São Caetano, Parada Ivaí, próximo ao número 2.243, bairro Santa 

Paula; e a revitalização e identificação do ponto de parada situado na alameda 

São Caetano, próximo ao número 2.497, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 0805/15 e 0806/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção e reforma do Cemitério das Lágrimas; e 

melhorias no cemitério Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 0808/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a presença de médicos nos clubes e associações 

esportivas, a fim de serem feitos exames para aptidões físicas para a 

frequência nas aulas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 0810/15 

e 0811/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o replantio de uma 

árvore localizada na Praça Eliseo Leoni, rua da eternidade, confluência com a 

rua José Salustiano Santana, bairro Mauá; e a instalação de um redutor de 

velocidade (lombada), lombofaixa (faixa de travessia elevada), ou ainda que 

seja tomada outra medida cabível, na avenida Tietê, especialmente próximo 

ao número 301, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 0812/15 e 0813/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

instalar faixa de pedestre na rua Santo André, altura do nº 379, bairro Boa 

Vista; e instalar redutor de velocidade na rua Santo André, nas proximidades 
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da rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 0581/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

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

imediações das ruas Anita Garibaldi, Lomas Valentinas, Joana Angélica e 

Solimões, todas localizadas no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0582/15. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Conceição, e das ruas José 

Ferrari, Machado de Assis, José de Alencar e Olavo Bilac, bairro Santo 

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

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

0583/15. Edison Roberto Parra e Outros. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações das ruas Rio Negro, Antônio de Andrade, Ari Barroso e Purus, 

todas localizadas no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0584/15. Edison Roberto Parra e Outros. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Tamandaré, Santos Parra, 

Okinawa, Giácomo Dalcin, Raimundo Maffei e Otávio Hildebrando, todas 

localizadas no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0585/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações das ruas Arari, Tayi, Biguá, Acanã e Arapuá, todas 

localizadas no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0586/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - São Caetano do Sul, 

visando melhorias no sistema de iluminação da rua José Benedetti, entre os 

números 221 e 425, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0587/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - São Caetano do Sul, 

visando melhorias no sistema de iluminação da rua Conceição, nos quarteirões 

abaixo da avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0588/15. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAE - 
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Sede, visando a realização do fechamento de buraco aberto na alameda São 

Caetano, frente ao número 1474, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0617/15. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas proximidades da rua Santo André, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0618/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a região do Jardim São 

Caetano, especialmente nas proximidades e travessas do bosque e da ETE 

Jorge Street, localizado na rua Belvedere, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0619/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Maria 

Teixeira Mourão Maresti, Praça Moraes Sarmento, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0620/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas seguintes ruas: 

Antônio de Andrade, Dr. Afrânio Peixoto e rua Maria Teixeira Mourão 

Maresti, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0637/15. Paulo Higino Bottura Ramos e Outros. Requeremos à 

mesa, nos termos regimentais que se digne fazer constar em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações pela comemoração do Dia Internacional da 

Mulher, celebrado em 8 de março. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0655/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações do Espaço de Recreação e Lazer José Agostinho 

Leal, situado na av.Tietê, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0677/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas bem como designe uma viatura e efetivo policial, 

para que permaneçam durante determinado período, nas imediações da rua 

Rio Grande do Sul, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". 
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Processo nº. 0729/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando tratativas 

conjunta entre os municípios que compõe o consórcio para a realização de 

campanha de prevenção e combate à dengue, na região. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0734/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Gustavo Barroso, 

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

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

nº. 0735/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da rua Fernando Ferrari, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0736/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Presidente Kennedy, 

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

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

nº. 0740/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da rua Santo André, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0741/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Boa Vista, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0765/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a instalação da 'Sala Rosa' 

no Instituto Médico Legal de São Caetano do Sul ou nos IML’s da região do 

Grande ABC, que atendem mulheres vítimas de violência doméstica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0768/15. 

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

de Voto de Congratulações ao Padre Francinaldo de Souza Justino, em razão 

de sua nomeação a pároco da paróquia Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0769/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 
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de Congratulações em reconhecimento pelos valiosos préstimos, aos 

servidores municipais recém desligados da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul, tendo por motivo a aposentadoria compulsória. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0832/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio 

(SP), por manifestar-se contra a decisão da Mesa Diretora pela liberação dos 

pagamentos de passagens aéreas aos cônjuges dos deputados, e por encabeçar 

a busca de todos os meios legais a fim de reverter essa ação que onera os 

cofres e, por conseguinte, a todos os contribuintes. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0833/15. Eclerson Pio Mielo e 

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

Anais de Voto de Congratulações pela posse do Dr. Jesus Adalberto Gutierrez, 

como novo Secretário de Saúde de São Caetano do Sul - SESAUD, ocorrida 

no dia 27 de fevereiro de 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0673/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM - Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos, visando informações sobre a data de 

instalação do sistema WI-FI na Estação Ferroviária de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0674/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, visando informações sobre 

números de inquéritos registrados que envolvam a Lei Maria da Penha na 

Região Metropolitana do Grande ABC. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0663/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Sra. Odila Santinon. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 0686/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

falecimento da senhora Maria Ramos de Oliveira. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0687/15. Paulo Roberto de Jesus. 

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

Pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Correia Rodrigues. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 0826/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Figueiredo 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Em questão de 

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

respeitado um minuto de silêncio em memória das senhoras Odila Santinon, 

Maria Ramos de Oliveira, Maria Aparecida Correia Rodrigues e Terezinha 

Figueiredo Pereira. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os Edis: Aparecido 

Inácio da Silva, Eder Xavier, Edison Roberto Parra, Fábio Soares de Oliveira, 

José Roberto Espíndola Xavier e Paulo Roberto de Jesus. Para fazer uso da 

palavra na tribuna, o Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz Vidoski solicita 

e a Vereadora Magali Aparecida de Selva Pinto assume a Presidência da Mesa. 

Dando continuidade a chamada nominal alfabética, faz uso da palavra o nobre 

Edil Roberto Luiz Vidoski. Terminada a chamada nominal e ninguém mais 

desejando utilizar a palavra é esgotada a fase de explicação pessoal. O 

Vereador Paulo Higino Bottura Ramos assume a Presidência da Mesa. Passa-

se à fase da Ordem do Dia.  Em questão de Ordem, o Vereador Fabio 

Constantino Palacio solicita a suspensão da sessão e o Presidente concede 

suspensão da Sessão por cinco minutos. Reaberta a Sessão, a 1º Secretária faz 

a leitura da Ordem do Dia: I - Processo nº 0415/15 Prefeitura Municipal. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre autorização ao 

Executivo Municipal para outorgar concessão de serviço público referente à 

prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e operação 

de pátio municipal de retenção de veículos e sobre a remoção de veículos 

abandonados em vias públicas do Município, e dá outras providências.”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. Para justificar o voto, faz uso da 

palavra o Vereador Fabio Constantino Palacio. II - Processo nº 0416/15. 

Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a alteração dos anexos integrantes do Plano Plurianual – PPA de 2014 

a 2017, aprovado pela Lei nº 5.144, de 25 de setembro de 2013, alterado pela 

Lei nº 5.164, de 13 de fevereiro de 2014, e dá outras providências.”. Parecer 

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

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. Em questão de Ordem, para uma 

reunião com a bancada, o Sr. Presidente solicita e o Vereador Roberto Luiz 

Vidoski reassume a Presidência da Sessão. III - Processo Nº 0417/15. 

Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a alteração dos anexos integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2015 – Lei nº 5.230, de 08 de outubro de 2014, e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. IV - Processo nº 

1812/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Institui estímulo à conscientização ambiental e arrecadação de lixo 

digital para uso nas atividades escolares da Rede Municipal de Ensino de São 

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

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

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

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

“Publique-se”. V – Processo nº 7499/14. Jorge Martins Salgado. Discussão 

e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 

‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Padre Gino Sorgon, pelos relevantes serviços 

prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

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

encerrada. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de 

Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quórum 

especial de 2/3 (dois terços), dos membros da Câmara para sua aprovação e, 

neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece 

ainda, que os vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” 

e os que forem contrários deverão votar “Não”. A Primeira Secretária faz a 

chamada nominal dos vereadores. Encerrada a votação, realizada a apuração 

e tendo alcançado o quórum de 2/3 (dois terços), fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. VI – Processo nº 7631/14. Severo Neto de Oliveira. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Professor Walter Figueira Júnior, 

pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 05, de 2015/2016, da Comissão de 

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. O senhor Presidente esclarece 

ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede 
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Título, a matéria exige o quórum especial de 2/3 (dois terços), dos membros 

da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar 

para esta finalidade. Esclarece ainda, que os vereadores que forem favoráveis 

ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar 

“Não”. A Primeira Secretária faz a chamada nominal dos vereadores. 

Encerrada a votação, realizada a apuração e tendo alcançado o quórum de 2/3 

(dois terços), fica “Aprovado”. “Publique-se”. VII - Processo nº 7632/14. 

Severo Neto de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto 

Legislativo que “Concede título de ‘Cidadã Emérita’ à Senhora Ivone Zaneti, 

pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de 

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

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

esta encerrada. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de 

Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quórum 

especial de 2/3 (dois terços), dos membros da Câmara para sua aprovação e, 

neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece 

ainda, que os vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” 

e os que forem contrários deverão votar “Não”. A Primeira Secretária faz a 

chamada nominal dos vereadores. Encerrada a votação, realizada a apuração 

e tendo alcançado o quórum de 2/3 (dois terços), fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. VIII - Processo nº 0071/15. Roberto Luiz Vidoski. Discussão 

e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede Título de 

‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Professor Doutor Denis Donaire, pelos 

relevantes serviços prestados ao Município.” Parecer da Comissão de Justiça 

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

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

esta encerrada. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de 

Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quórum 

especial de 2/3 (dois terços), dos membros da Câmara para sua aprovação e, 

neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece 

ainda, que os vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” 

e os que forem contrários deverão votar “Não”. A Primeira Secretária faz a 

chamada nominal dos vereadores. Encerrada a votação, realizada a apuração 

e tendo alcançado o quórum de 2/3 (dois terços), fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. IX - Processo nº 0435/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Luiz Carlos Pereira de 

Almeida, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da 

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

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. O senhor Presidente esclarece ao Plenário 

que, tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a 

matéria exige o quórum especial de 2/3 (dois terços), dos membros da Câmara 

para sua aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar para esta 

finalidade. Esclarece ainda, que os vereadores que forem favoráveis ao projeto 

deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. A 

Primeira Secretária faz a chamada nominal dos vereadores. Encerrada a 

votação, realizada a apuração e tendo alcançado o quórum de 2/3 (dois terços), 

fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente convoca os senhores vereadores para a 

1ª e 2ª Sessões Extraordinárias que acontecerão na próxima quinta-feira, dia 

cinco de março, a partir das onze horas, e declara, às dezenove horas e 

quarenta e sete minutos, encerrada a Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, 

que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e Primeira 

Secretária.  
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