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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E 

QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

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

registrada em livro próprio, o Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 6ª Sessão Ordinária é 

“Aprovada”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido 

aprovado na 6ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução que concede a licença 

requerida à Mesa pelo nobre Vereador Roberto Luiz Vidoski e convocado, nos 

termos do §4º, do Art. 74, do Regimento Interno, estando presente, nesta 

sessão, o Sr. Valderi Pinto de Sousa, o Presidente solicita e os Vereadores 

Gersio Sartori e Marcel Franco Munhoz acompanham-no até o Plenário, para 

assumir a Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa 

o diploma, bem como a Declaração de Bens. Após proceder a leitura de 

compromisso, o Sr. Presidente convida o empossado Edil Valderi Pinto de 

Sousa para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz exercício da 

vereança, durante o período de afastamento do vereador titular, o Sr. Roberto 

Luiz Vidoski. Fez uso da palavra o Vereador Valderi Pinto de Sousa. A seguir, 

assume a Primeira Secretaria, a 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida 

Selva Pinto, que procede à leitura da matéria destinada ao Expediente. 

Processo nº 1575/11. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.847, de 13 de março de 2015. “Ciente”. 

Processo nº. 1096/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a necessidade de reserva de vaga para condutor com deficiência ou 

mobilidade reduzida nos pontos de táxi, no Município de São Caetano do Sul, 

para as próximas concessões e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1097/15. Flávio 

Martins Rstom. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

treinamento de funcionários através de cursos de primeiros socorros dos 

estabelecimentos particulares de ensino, clubes de recreação e entidades de 
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caráter desportivo, que atendam crianças e adolescentes no Município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1144/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo a informação aos 

consumidores sobre os efeitos do consumo de bebidas energéticas, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1145/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre o estímulo do uso do correio escolar nas escolas municipais de 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1146/15. Edison Roberto 

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

Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização Sobre o 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC).”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1147/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Dispõe sobre priorização das vagas nas escolas 

municipais para os filhos e filhas de mulheres vítimas ou diretamente vitimados 

em casos de violência doméstica, e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1148/15. Edison 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul a semana de conscientização 

sobre os efeitos da ebriorexia.”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1149/15. Francisco de Macedo Bento. 

Projeto de Lei que “Institui no Município de São Caetano do Sul o ‘Programa 

Médico nas Creches’ que funcionará como um sistema de prevenção a doenças 

infantis por meio de atendimento médico em todas as creches da rede 

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

Processo nº. 1150/15. Francisco de Macedo Bento. Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à divulgação, em todos os postos de saúde e repartições públicas 

municipais, da relação de todas as entidades pertencentes aos N.A. (Narcóticos 

Anônimos), e aos A.A. (Alcoólicos Anônimos), e dá outras providências.”. Às 

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

1151/15. Francisco de Macedo Bento. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

veiculação de publicidade comercial em táxis, no âmbito de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1152/15. Francisco de Macedo Bento. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa 

informativa no interior dos veículos de transporte escolar e transporte coletivo 

urbano do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Às 
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Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 

1158/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

desconto de 50% para utilização de estacionamento pelos idosos, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1187/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que 

“Altera a redação da ementa, do caput e do inciso IV, do parágrafo único, do 

artigo 1º, acrescenta artigo 1-A, todos da Lei nº 4.676, de 14 agosto de 2008, e 

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

Orçamento. Processo nº. 1188/15. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, o dia 26 de março como ‘dia de conscientização sobre a 

epilepsia e suas consequências’, conhecido como o Dia Roxo - Purple Day, e 

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

Orçamento. Processo nº. 1190/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre a proibição da entrada de menores de idade em festas 

com consumo de bebidas liberadas, conhecidas como ‘Open Bar’, na cidade de 

São Caetano do Sul, exceto se estiverem acompanhados pelos pais ou 

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

e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1191/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafos 1º e 2º ao artigo 6º da Lei nº 

4.313, de setembro de 2005, que institui a ‘campanha permanente de 

conscientização e doação voluntária de sangue’, no Município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1199/15. Carlos Humberto Seraphim. 

Projeto de Lei que “Estabelecem medidas mínimas para vagas privadas de 

estacionamento de veículos, no Município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1235/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de coleta de resíduos 

sólidos urbanos no Município de São Caetano do Sul vacinar contra a hepatite 

‘a’ todos os funcionários que trabalham na coleta de lixo e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1236/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que “Institui o estímulo sobre a identificação de passageiros de táxi, no 

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

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1237/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Altera artigo 2º da Lei nº 2.057 

de 16 de agosto de 1973, alterada pelas Leis nº 2.940, de 23 de junho de 1988, 
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3.051, de 16 de maio de 1990 e 3.465 de 05 de junho de 1996, e dá outras 

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

Processo nº. 1238/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que institui o 

incentivo para o acompanhamento psicológico semanal aos alunos das escolas 

de ensino fundamental e médio, da rede pública e privada do Município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1273/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a inclusão de alimentos orgânicos 

na merenda escolar no âmbito da rede municipal de ensino de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 1274/15. Carlos Humberto Seraphim. 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Psoríase’.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1301/15. Edison 

Roberto Parra. Projeto de Lei que “Altera ementa e artigo 1º, da Lei nº 4.518 

de 06 de julho de 2007, e dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1302/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que altera o caput e artigo 1º da Lei 4.844, de 08 de 

fevereiro de 2010, e dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1328/15. Francisco de 

Macedo Bento. Projeto de Lei que institui obrigatoriedade da existência de 

facilidades ao aleitamento materno, nas dependências de todos os 

estabelecimentos situados no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1342/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da etiqueta nacional de 

conservação de energia (ENCE) nos projetos de edificações públicas 

municipais novas ou que recebam ‘retrofit’, e dá outras providências.”. Às 

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

1360/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

cadastramento obrigatório dos responsáveis autorizados a retirar os alunos nas 

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

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

1361/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que institui o 

‘TELEDENGUE’, serviço telefônico de informações e esclarecimentos sobre 

a doença e o mosquito transmissor no Município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 1364/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 
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“Dispõe sobre o incentivo para implantação de um banco de leite humano na 

casa da gestante, situada no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 1091/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, visando vistoria da vigilância sanitária na rua 

Alegre, nº 260, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 1093/15 e 1094/15. Flávio Martins Rstom. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

retirar uma lombada na rua Bezerra de Menezes, altura da rua Francesco 

Bortoloni, bairro Nova Gerty; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a colocação de semáforo no 

cruzamento da rua José Benedetti, esquina com a rua São Paulo, bairro Santo 

Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1095/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

limpeza do terreno e poda de toda vegetação no seguinte local, rua dos Castores, 

nº 60, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1098/15 a 

1101/15. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: dispor sobre a 

obrigatoriedade do uso de equipamentos inteligentes nos mictórios, descargas 

e torneiras em banheiros destinados ao público no Município de São Caetano 

do Sul; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, 

visando um levantamento e estudos para aquisição de pomadas ou cremes para 

amenizar perda gradativa da pigmentação da pele, o vitiligo; determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Goitacazes, Centro; e 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas seguintes vias: rua 

Rio Grande do Sul, rua Niterói, rua Baraldi e rua Manoel Coelho, bairro Santo 

Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1108/15 a 1112/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, visando, a exemplo da cidade de Santo André, 

criar programa de entrega de medicamentos de uso contínuo, principalmente 

para os munícipes acamados; alterar a Lei de nº 5.242 de 17/11/2014 a fim de 

possibilitar que os alunos cursando ensino superior, mas com uma DP, possam 

contar com percentual de 50% de bolsa de estudos em relação ao índice 

oferecido aos alunos que não tenham nenhuma DP; suprimir a alínea e do inciso 
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I do artigo II da Lei nº 5.252 de 17/11/2014 a fim de possibilitar que os alunos 

que tenham cursado ensino médio em outro Município tenha oportunidade de 

concorrer a bolsa de estudos integral; isenção da tarifa da Zona Azul nas vias 

localizadas próximas aos hospitais; e isenção da tarifa da Zona Azul nas vias 

localizadas próximas as universidades. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1116/15 a 1125/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

possibilidade de instalação de redutor de velocidade na avenida Antônio da 

Fonseca Martins, sentido da mão de direção da avenida Guido Alberti para a 

rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro São José; rigorosa limpeza 

(retirada de lixo e corte do mato), nas dependências do Centro de Ginástica 

Artística de São Caetano do Sul, AGHIT, avenida Presidente Kennedy, nº 355, 

bairro Santa Paula; realizar a poda das árvores localizadas na extensão da rua 

Nazareth, e da rua Capeberibe, bairro Barcelona; a possibilidade de realizar a 

limpeza, em toda a extensão do terreno que abriga as torres da Eletropaulo, nas 

ruas Nazareth e Capeberibe, bairro Barcelona; à possibilidade de realizar a 

limpeza e a revitalização da praça localizada ao lado da EPSG Dona Idalina 

Costa Sodré, bairro Barcelona; aumentar o tempo da fase de abertura para 

passagem de pedestre do semáforo localizado na rua Oriente, em frente a EMEF 

28 de Julho, bairro Barcelona; a instalação de lombofaixa para travessia de 

pedestre na rua Oriente, nº 501, EMEF 28 de Julho, bairro Barcelona; 

disponibilizar um agente de trânsito a fim de disciplinar a travessia dos alunos 

da rua Oriente, nº 501, EMEF 28 de Julho, bairro Barcelona; determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Nazareth, 

e a rua Capeberibe, bairro Barcelona; e determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas principalmente em toda a extensão da rua Alegre, e rua 

Bandeirantes, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

1126/15 a 1143/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

do sistema antirruído nas tampas do bueiro existente na rua Boa Vista, nº 301, 

bairro Boa Vista; realizar o recapeamento asfáltico da rua diários associados, 

bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico da rua Eldorado, bairro 

Prosperidade; a limpeza e poda de toda vegetação existente na área da praça 

faria lima, bairro Santa Maria; a poda e limpeza da área verde existente defronte 

ao Teatro Paulo Machado de Carvalho, rua Tibagi, bairro Santa Maria; a troca 

do mobiliário de todas as salas da Unidade Básica de Saúde Moacir Gallina, 

rua Casemiro de Abreu, nº 560, bairro Cerâmica; a troca do mobiliário de todas 

as salas da Unidade Básica de Saúde Nair Spina Benedicts, rua Oswaldo Cruz, 
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nº 1153, bairro Santa Paula; a troca do mobiliário de todas as salas da Unidade 

Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Esposito, rua Flórida, nº 295, bairro Barcelona; a 

troca do mobiliário de todas as salas da Unidade de Saúde Da Criança E Do 

Adolescente Amabili Moretto Furlan, rua Goitacazes, nº 301, Centro; a troca 

do mobiliário de todas as salas do Centro Policlínico Gentil Rstom, avenida 

Tietê, nº 301, bairro Nova Gety; a troca do mobiliário de todas as salas do 

Centro de Saúde Doutor Manoel Augusto Pirajá da Silva, avenida Senador 

Roberto Simonsen, nº 282, Centro; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, visando a troca do mobiliário de toda as salas 

da Unidade Básica de Saúde Amélia Richard Locatelli, alameda João Galego, 

nº 01, bairro Santa Maria; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Saúde - SESAUD, visando a troca do mobiliário de toda as salas da Unidade 

Básica de Saúde Dr. Ângelo Antenor Zambom, rua Vanda, nº 11, bairro Boa 

Vista; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, 

visando a troca do mobiliário de toda as salas da Unidade Básica de Saúde 

Caterina Dall’anese, rua Prates, nº 430, bairro Olímpico; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando a troca do 

mobiliário de toda as salas da Unidade Básica de Saúde Darcy Sarmanho 

Vargas, rua General Estilac Leal, nº 58, bairro Mauá; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, visando a troca do mobiliário de 

toda as salas da Unidade Básica de Saúde Dolores Massei, rua Senador Fláquer, 

nº 134, bairro São José; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Saúde - SESAUD, visando a troca do mobiliário de toda as salas da Unidade 

Básica de Saúde João Luiz Pasqual Bonaparte, rua Maranhão, nº 611, bairro 

Santo Antônio; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD, visando a troca do mobiliário de toda as salas da Unidade Básica de 

Saúde Maria Corbeta Segato, avenida Prosperidade, nº 671, bairro 

Prosperidade “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1153/15 a 1156/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos no sentido de 

oferecer aos alunos do ensino fundamental de São Caetano do Sul, cursos 

facultativos, nas próprias unidades de período integral, possibilitando desta 

forma aprimoramento de conhecimentos e aptidões; orientar motoristas e 

pedestres sobre práticas de trânsito seguro; a realização da coleta de entulhos 

que se aglomeram ao redor de árvores, postes e, principalmente, nas praças de 

nosso município; e orientar aos alunos da rede pública de São Caetano do Sul, 

sobre práticas de trânsito seguro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

1162/15 e 1163/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

instituir o ‘Banco de Leite Materno’ no Município de São Caetano do Sul; e 

fornecer gratuitamente aos estudantes de cursinhos e vestibulares os benefícios 

do passe estudantil no Município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1165/15 a 1174/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a repintura de toda a sinalização de solo no cruzamento da 

rua Espírito Santo, com a rua Teodoro Sampaio, bairro Santo Antônio; a 

repintura da sinalização de ponto de ônibus na rua Espírito Santo, nº 560, bairro 

Santo Antônio; a instalação de vaga de embarque e desembarque de alunos, que 

se utilizam o transporte escolar diariamente na rua Theobaldo de Nigris, nº 70, 

bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico do leito carroçável, por conta do 

buraco existente na rua Giácomo Dalcin, nº 278, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando a instalação de sinalização de solo “faixa zebrada”, defronte 

ao seguinte endereço: rua Teodoro Sampaio, nº 736, bairro Cerâmica; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a limpeza das grelhas existentes na rua do Ouro, nº 96, bairro 

Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a instalação de redutor de velocidade da rua 

Okinawa, bairro Mauá; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a instalação de rampas para portadores 

de deficiência física nas esquinas na rua Porto Calvo, esquina com a rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a instalação de 

redutor de velocidade na rua Pelegrino Bernardo, nº 355, bairro Olímpico; e 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a reforma da valeta existente na rua Regente Araujo Lima, nº 109, 

bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1175/15 e 

1176/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: aquisição de novos 

equipamentos de tomografia computadorizada, para rede de atendimento de 

saúde de município; e aquisição de equipamento de ressonância magnética, 

para rede de atendimento de saúde do município. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1179/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a aquisição de novos equipamentos de 

Raio X, para rede de atendimento de saúde do município. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1180/15 a 1185/15. Fábio Soares de Oliveira. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a readequação da vaga de deficiente 

físico existente no endereço: rua Rio Grande do Sul, nº 759, Centro; encaminhar 

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

instalação de semáforo amarelo intermitente na rua Visconde de Inhaúma, 

cruzamento com a rua Ingá, bairro Oswaldo Cruz; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando a implantação 

de lombofaixa para travessia de pedestres no referido cruzamento da rua Ingá, 

com a rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; encaminhar solicitação 

à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando poda 

preventiva em 4 árvores existente na avenida líbero badaró, nº 1.111, bairro 

Jardim São Caetano; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB, visando limpeza de toda estrutura da “Parada 

Primeiro de Maio” situada na rua Rafael Corrêa Sampaio, nº 584, bairro Santo 

Antônio; e a revitalização de toda área externa da Escola Municipal de 

Educação Infantil Primeiro de Maio, localizada na rua Rafael Corrêa Sampaio, 

nº 584, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

1189/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre a obrigatoriedade de assentos especiais no serviço de transporte público 

para as pessoas com obesidade severa ou mórbida e a liberação da passagem na 

catraca, independente do pagamento da tarifa de transporte. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1192/15 a 1196/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a abertura de inscrição e a ampliação do “Programa Auxílio 

Transporte Escolar” no município; a aquisição de novos cilindros de oxigênio, 

para a rede pública de saúde do município; a aquisição de novos esquipamentos 

de eletrocardiograma, para a rede pública de saúde do município; recapeamento 

asfáltico na avenida Guido Aliberti, do bairro São José até o bairro Mauá; e a 

alteração de sentido de via, de mão dupla para mão única, na rua Adelaide, 

bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1197/15. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar à Guarda Civil Municipal a blindagem das viaturas da Guarda Civil 

Municipal que efetuam rondas em nosso município. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1200/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando otimizar a sinalização de 
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pedestres na rua Santo Antônio, cruzamento com a rua Baraldi, Centro. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1202/15 a 1233/15. 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 que seja providenciada uma rampa 

de acesso para cadeirante na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua 

Tamandaré, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada uma rampa 

de acesso para cadeirante na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua Santos 

Parra, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada uma rampa de 

acesso para cadeirante na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua Okinawa, 

bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada uma rampa de acesso para 

cadeirante na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua Giácomo Dalcin, bairro 

Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada uma rampa de acesso para 

cadeirante" na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua Raimundo Maffei, 

bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada uma rampa de acesso para 

cadeirante" na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua Octávio Hildebrando, 

bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada uma rampa de acesso para 

cadeirante na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua Angelo Ferro, bairro 

Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada uma rampa de acesso para 

cadeirante na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua Marlene, bairro Nova 

Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando que seja providenciada uma rampa de acesso para cadeirante 

na rua Nelly Pellegrino, esquina com a rua dos Meninos, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando que seja providenciada uma rampa de acesso para cadeirante na rua 

Nelly Pellegrino, esquina com a rua Tocantins, bairro Nova Gerty; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

que seja providenciada uma rampa de acesso para cadeirante na rua Nelly 

Pellegrino, esquina com a rua Paranapanema, bairro Nova Gerty; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

que seja providenciada uma rampa de acesso para cadeirante na rua Nelly 
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Pellegrino, esquina com a rua Francesco Bortolini, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando que seja providenciada uma rampa de acesso para cadeirante na rua 

Nelly Pellegrino, esquina com a rua Giovani Moretti, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando que seja providenciada uma rampa de acesso para cadeirante na rua 

Nelly Pellegrino, esquina com a rua Francesco Copine, bairro Nova Gerty; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando que seja providenciada uma rampa de acesso para cadeirante" na rua 

Nelly Pellegrino, esquina com a avenida Tietê, bairro Nova Gerty; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

que seja providenciada rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira 

de rodas na avenida Paranapanema, esquina com a rua Marlene, bairro Nova 

Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando que seja providenciada rampa de acesso, para os munícipes 

que utilizam cadeira de rodas na avenida Paranapanema, esquina com a rua dos 

Meninos, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada rampa de acesso, 

para os munícipes que utilizam cadeira de rodas na avenida Paranapanema, 

esquina com a rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja 

providenciada rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira de 

rodas na avenida Paranapanema, esquina com a rua Octávio Hildebrando, 

bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada rampa de acesso, para os 

munícipes que utilizam cadeira de rodas na avenida Paranapanema, esquina 

com a rua Raimundo Maffei, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja 

providenciada rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira de 

rodas na avenida Paranapanema, esquina com a rua Giacomo Dalcin, bairro 

Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada rampa de acesso, para os 

munícipes que utilizam cadeira de rodas na avenida Paranapanema, esquina 

com a rua Okinawa, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada 

rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira de rodas na avenida 

Paranapanema, esquina com a rua Santos Parra, bairro Nova Gerty; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 
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que seja providenciada rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira 

de rodas na rua Juruá, esquina com a rua Tocantins, bairro Mauá; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

que seja providenciada rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira 

de rodas na rua Juruá, esquina com a rua Marlene, bairro mauá; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

que seja providenciada rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira 

de rodas na rua Juruá, esquina com a rua dos Meninos, bairro Mauá; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando que seja providenciada rampa de acesso, para os munícipes que 

utilizam cadeira de rodas na rua Juruá, esquina com a rua Ângelo Ferro, bairro 

Mauá; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SESURB, visando que seja providenciada rampa de acesso, para os munícipes 

que utilizam cadeira de rodas na rua Juruá, esquina com a rua Otávio 

Hidelbrando, bairro mauá; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada rampa de acesso, 

para os munícipes que utilizam cadeira de rodas na rua Juruá, esquina com a 

rua Raimundo Maffei, bairro Mauá. encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja providenciada 

rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira de rodas na rua Juruá, 

esquina com a rua Giacomo Dalcin, bairro Mauá. encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando que seja 

providenciada rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira de 

rodas na rua Juruá, esquina com a rua dos Castores, bairro Mauá. e encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

que seja providenciada rampa de acesso, para os munícipes que utilizam cadeira 

de rodas na rua Juruá, esquina com a travessa Nilson Monte, bairro mauá. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1239/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de redutor de 

velocidade ou “lombofaixa” na rua Heloísa Pamplona, no cruzamento com a 

rua Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1240/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a conceder pró-labore aos policiais 

militares que atuam em nosso município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1241/15 a 1257/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Vanda, próximo a E.E. Alfredo Bukart, posto de saúde e ruas adjacentes, bairro 
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Boa Vista; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Lourdes, nas proximidades do Centro Odontológico Municipal e ruas 

adjacentes, bairro Nova Gerty; uma permuta da sede do ARESM, situado à rua 

Maranhão, bairro Santo Antônio, por um Clube Esportivo de nossa cidade; 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades da 

praça dos Imigrantes, na avenida Presidente Kennedy, rua Tijucussu e demais 

adjacências, bairro Olímpico; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando plano de ação para poda de árvores 

existentes em todo o Município de São Caetano do Sul; alterar as demarcações 

de faixas de pedestres nas esquinas e locais de semáforo, para que as faixas de 

pedestres não sejam demarcadas com distâncias inferiores a 10 metros, antes 

das esquinas; reutilizar as águas provenientes do Piscinão São Caetano, situado 

na avenida Guido Aliberti, no Ribeirão dos Meninos, e tem capacidade total 

para armazenar mais de 235 mil metros cúbicos de águas pluviais; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, visando 

instalar redutor de velocidade (lombada) na rua José Bonifácio x rua Adelaide, 

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

toda extensão da rua José Bonifácio, e nas imediações da rua Adelaide, bairro 

Boa Vista; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando a instalação de semáforo na rua Rafael Correa 

Sampaio x rua Amazonas, bairro Santo Antônio; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas vias: rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, rua São Francisco de Assis, rua João Galego, rua Madeira, rua 

Ivaí, alameda São Caetano, rua Arlindo Marchetti, rua Xingu, rua Guaporé, rua 

Tibagi, rua Silvia e outras adjacentes, bairro Santa Maria; determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na praça das Andorinhas, ruas Arapuá, Ararí 

e adjacentes, bairro Santa Maria; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na praça cesario migliani, rua Henrica Grigoletto Rizzo e adjacentes, 

bairro Santa Maria; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no 

CISE 3ª Idade Moacyr Rodrigues, à rua Rafael Corrêa Sampaio, bem como nas 

ruas adjacentes, bairro Santa Paula; determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nas 

proximidades da rua Humberto de Campos, bairro São José; determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Dora, nas proximidades do 

Conjunto Habitacional Domus Mea e ruas adjacentes, bairro Mauá; e 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades do 

CER Águias de Nova Gerty e EMEF Alcina Dantas Feijão, na rua Capivarí e 

adjacências, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1262/15. 
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Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

proximidades do Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, situado à 

alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1275/15 a 1292/15. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a manutenção das grelhas das galerias de águas 

localizadas na Praça Professor Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a poda da copa da árvore localizada na rua da Fortuna, nº 528, bairro 

Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a poda das árvores localizada no quarteirão do 

Cemitério Santa Paula, localizada na rua Piauí, bairro Santo Antônio; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a poda da árvore localizada na rua Eldorado, nº 467, bairro 

Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a poda da árvore localizada na rua Eldorado, nº 

469, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda da árvore localizada na rua 

Eldorado, nº 491, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda da árvore localizada 

na rua Urânio, nº 143, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda da árvore localizada 

na rua das Pérolas, nº 240, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda da árvore 

localizada na rua das Pérolas, nº 210, bairro Prosperidade; encaminhar 

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

poda da árvore localizada na rua das Pérolas, nº 60, bairro Prosperidade; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando, em caráter de urgência, a verificação e situação da árvore, 

considerando possível remoção ou a sua poda, a qual está localizada na rua dos 

Cristais, nº 181, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a poda do mato que fica 

nos terrenos localizados em toda extensão da rua Guaiamu, bairro Santa Maria; 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

visando a limpeza do terreno localizado na rua Eldorado, nº 457, bairro 

Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 
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Urbanos - SESURB, visando a limpeza de galerias de águas pluviais 

localizadas no final da rua da Fortuna, bairro Prosperidade; encaminhar 

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

limpeza das galerias de água localizadas na Praça Professor Jarbas de Carvalho, 

bairro Prosperidade; melhor acesso dos usuários da unidade básica de saúde 

amélia richard locatelli, localizada na alameda João Galego, nº 01, bairro Santa 

Maria; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, 

visando os reparos necessários no aparelho de senhas que estão quebrados na 

Unidade Básica de Saúde Amélia Richard Locatelli, localizada na alameda 

João Galego, nº 01, bairro Santa Maria; e determinar à guarda civil municipal, 

rondas intensivas no quarteirão do cemitério santa paula, localizada na rua 

Piauí, bairro Santo Antônio. Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

1298/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a instalação do revestimento na calçada ao lado 

da Emei Helena Musumeci, situada na rua Giacomo Daicin, altura do número 

381, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1299/15. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - 

SEMOB, visando colocação de uma faixa de pedestre na esquina da rua Emílio 

Rossi com a rua Oriente, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 1303/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a troca de toda iluminação do Estádio 

Municipal Anacleto Campanella ( rua Giovanni Thomé, 64 - Olímpico ). “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1304/15 a 1308/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Peri com 

a avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; a poda da copa das 

árvores, principalmente na parte inferior, que estão plantadas nas calçadas da 

avenida Tijucussu, bairro Olímpico; realizar obras de manutenção na manta 

asfáltica, principalmente no trecho das proximidades com a Escola Profª 

Yolanda Ascêncio, rua Ingá, bairro Olímpico; organizar um evento de encontro 

com os donos e seus animais de estimação no espaço do estacionamento do 

Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho; e a desratização da rua Rio 

Grande do Sul, principalmente no trecho entre a rua Monte Alegre e a rua 

Rafael Corrêa Sampaio, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

1312/15. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a criação de um crematório municipal para animais 
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domésticos de pequeno e médio porte. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1313/15 a 1315/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a criação de uma unidade de Centro Da Terceira Idade (CISE), no 

bairro Fundação; a criação de uma ciclovia na avenida Guido Aliberti e 

percorra toda a cidade, em caminhos estratégicos; e a disponibilização de linhas 

de ônibus circulares pelo bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1330/15 a 1336/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: executar a limpeza geral e desentupimento de bueiro na rua Major 

Aderbal de Oliveira, esquina com a avenida dos estados, bairro Fundação; 

estabelecer como cláusula contratual de empresa conveniadas para prestação 

de serviços de saúde a idoso, a responsabilidade de atendimento humanitário 

quando do comportamento desses às consultas, especificamente na realização 

de fisioterapia reservando ambientes exclusivos para eles; realizar limpeza e 

capinação no terreno situado na rua José de França Dias, ao lado do Cemitério 

da Cerâmica, bairro São José; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a inclusão do curso de Antropologia na grade curricular das 

escolas da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul; a limpeza dos 

terrenos baldios da área urbana, cobrando posteriormente o serviço dos 

proprietários dos mesmos através do IPTU, local: rua Santa Rosa, próximo a 

EMI Dr. José Aurichio Junior, bairro Santa Paula; a limpeza das calçadas e 

meio fio da avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 406, bairro Fundação; e 

promover a instalação de trocador de fraldas nos banheiros masculinos em todo 

o município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1339/15 e 1340/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a alteração da Lei nº 

5.195, de 11 de junho de 2014, que concede de benefícios para o pagamento de 

débitos de anuidades escolares da Universidade de São Caetano do Sul - USCS, 

inscritos ou não em dívida ativa, constituídos até o exercício de 2014; e a 

instalação de bicicletários nas praças do Município de São Caetano do Sul. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1092/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando blitz dentro das dependências (banheiros) da E.E. Dona Idalina 

Macedo Costa Sodré, no bairro Barcelona e na praça defronte a instituição 

escolar, rua Conselheiro Lafayette, nº 619, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1102/15. Edison Roberto Parra. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Goitacazes, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº. 1103/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

ostensivas nas seguintes vias: rua Rio Grande do Sul, rua Niterói, rua Baraldi e 

rua Manoel Coelho, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1104/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa aes Eletropaulo, visando reparos necessários da iluminação 

nos quarteirões da rua Goitacazes, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1105/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa aes Eletropaulo, visando reparos 

necessários da iluminação na rua Alfredo Maluf, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1106/15. Eclerson Pio Mielo e 

Maurício Fernandes da Conceição. Requeremos à mesa diretora, nos termos 

regimentais, que se digne enviar ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, avenida Ramiro Colleoni, 05, Vila Dora, 09.040-160, Santo André - SP, 

para que estabeleça tratativas no sentido de promover a revitalização geral da 

ponte localizada no final da rua Francisco Falzarano, início da avenida São João 

Batista, divisa dos municípios de São Caetano do Sul com São Bernardo do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1113/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Nazareth e na rua 

Capiberibe, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1114/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

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

Alegre e na rua Bandeirantes, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº. 1115/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações das EMEIS e EMIS localizadas no bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1157/15. 
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Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à coordenadora do núcleo de acessibilidade 

da USCS Universidade de São Caetano do Sul, Simone Garcia e a toda equipe 

pelo seminário realizado no dia 21 de março de 2015 com o tema “Quem é o 

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

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

1159/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 71ª CIRETRAN de São Caetano do Sul, visando a instalação, nos locais 

de exames de direção, abrigos e banheiros químicos para homens e mulheres. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1160/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando instalar cabines da Polícia Militar nos 

mesmos moldes daquelas visualizadas na avenida Paulista na cidade de São 

Paulo, na avenida Goiás, nº 2.000, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº. 1161/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando sugegir Projeto de Lei que “Disponha sobre a isenção do 

pagamento de tarifa no transporte coletivo urbano de passageiros nos 

municípios que compõe o consórcio intermunicipal do Grande ABC aos 

policiais militares reformados e aos policiais civis municipais aposentados.”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1164/15. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando efetuar blindagem das 

viaturas da Polícia Militar que estão a disposição de nosso município. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1177/15. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando a ampliação da rede de atendimento 

público de exames de diagnóstico por imagem, na região, a fim de agilizar o 

atendimento e reduzir o tempo de espera para agendamento. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1178/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando a disponibilização de equipamento de ressonância magnética, 

para o atendimento público de saúde, no Município de São Caetano do Sul. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1198/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Diretor Vilson Antônio Debiazi e toda 

equipe da EMEF Luiz Olinto Tortorello, pela iniciativa e realização da III Feira 

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

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

1201/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações a Igreja Batista Vila Gerty, pelo empenho 

em sediar o congresso promovido pela Rádio Trans Mundial. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processos nº 1234/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício AES Eletropaulo, visando 

uma vistoria técnica quanto a situação do poste instalado diante da residência 

situada na rua Raimundo Maffei, nº 361, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº. 1258/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Vanda, próximo a E.E. Alfredo Burkart, posto 

de saúde e ruas adjacentes, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1259/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Lourdes, proximidades do Centro 

Odontológico Municipal e ruas adjacentes, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1260/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades da praça dos Imigrantes, 

na avenida Presidente Kennedy, avenida Tijucussu e demais adjacências, bairro 

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

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

1261/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

proximidades do Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, situado na 

alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº. 1263/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas áreas de maior incidência de ocorrências 

relacionadas à segurança pública registradas pela polícia, tais como: roubos, 

assaltos, vendas e consumo de drogas. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1264/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

para patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, nas imediações da avenida 

Almirante Delamare e estrada das Lágrimas, em Heliópolis, São Paulo, tendo 

em vista que os moradores de São Caetano do Sul, são vítimas de roubo quando 

acessam o local para retornar a cidade, conforme noticiado pela imprensa. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1265/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas vias: General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, São Francisco de Assis, João Galego, 

Madeira, Ivai, alameda São Caetano, Arlindo Marchetti, Xingu, Guaporé, 

Tibagi e Silvia e outras adjacentes, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº. 1266/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas próximo ao CISE da 3ª Idade Moacyr Rodrigues, à 

rua Rafael Corrêa Sampaio, bem como nas ruas adjacentes, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1267/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na praça das 

Andorinhas, ruas Arapuã, Ararí e adjacentes, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1268/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na Praça Cesario Migliani, rua Henrica 

Grigoletto Rizzo e ruas adjacentes, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº. 1269/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nas 

proximidades da rua Humberto de Campos, bairro Cerâmica. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1270/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua Dora, bem como nas ruas adjacentes, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1271/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

proximidades do CER Águias de Nova Gerty e EMEF Alcina Dantas Feijão, 

situada na rua Capivari, bem como nas ruas adjacentes, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1293/15. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao comandante da 

polícia militar, visando rondas ostensivas no quarteirão do Cemitério Santa 

Paula, localizado na rua Piauí, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". O Sr. Presidente solicita e o 2º Secretário, o Vereador 

Aparecido Inácio da Silva, assume a Primeira Secretaria e dá continuidade à 

leitura da matéria do Expediente. Processo nº. 1294/15. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando 

melhoria da iluminação pública do quarteirão do Cemitério Santa Paula, 

localizada na rua Piauí, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1295/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando verificação do 

transformador e da fiação elétrica que está sendo danificada por galhos de 

árvores na rua dos Cristais, nº 181, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1296/15. Edison Roberto Parra. 

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

verificação e limpeza das galerias de água localizadas na Praça Professor Jarbas 

de Carvalho, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1297/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao DAE, visando a limpeza e verificação das galerias de água pluviais 

que estão localizadas no final da rua Fortuna, bairro Prosperidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1300/15. Edison 
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Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações a Associação Nipo-brasileira de São Caetano do Sul 

(Bunka-SCS) pela realização do XVI Karaokê Takai 2015", realizado no último 

dia 22.". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

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

1309/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

divisa dos municípios de São Paulo e São Caetano, mais precisamente na 

avenida Almirante Delamare, avenida Goiás, divisa com o Município de São 

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

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

Processo nº. 1310/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

a empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando a realização do 

remanejamento do telefone público localizado na avenida Tijucussu, nº 494, 

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

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

nº. 1311/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a criação 

de um crematório municipal regional para animais domésticos. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1325/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao senhor Luiz Fernando Teixeira Ferreira pela posse como 

Deputado Estadual, ocorrida no dia 15 de março de 2015 na Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1327/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

Prefeito Municipal Paulo Nunes Pinheiro e ao Departamento de Água e Esgoto 

(DAE-SCS), pela reforma e reabertura de 5 (cinco) bicas públicas. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1329/15. Aparecido 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua José de França Dias, próximo 

ao Cemitério da Cerâmica, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1337/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

23 

 

Congratulações ao ginasta Arthur Zanetti, pela medalha de ouro conquistada na 

modalidade Argolas, na etapa da Copa do Mundo de Ginástica, realizada em 

Cottbus, na Alemanha. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1338/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando 

exibir, na traseira de seus coletivos, o número da respectiva linha. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1341/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de 

Segurança Pública, visando a instalação de câmeras para o monitoramento da 

avenida Almirante Delamare, bairro Ipiranga, desde a divisa com São Caetano 

do Sul, rua Alagoas e avenida Guido Aliberti, até a avenida Juntas Provisórias. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1343/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando a transferência de todo o atendimento 

do passe livre para as instalações do Atende Fácil, no Centro, avenida 

Paranapanema, nº 81, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1362/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

profissionais da nossa região, que receberam no último dia 02 de março, através 

do Conselho Regional Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo a 

homenagem pela idoneidade do seu trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº. 1365/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas na rua Justino Paixão, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1366/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Citeluz -    Serviços de 

Iluminação Urbana S/A, visando a revisão da iluminação em toda a extensão 

da rua Justino Paixão, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

fica "Aprovado.". Processo nº. 1107/15. Eclerson Pio Mielo. Moção de apoio 

em favor da não abertura de capital da Caixa Econômica Federal. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica "Aprovado.". Processo nº. 1326/15. Eclerson Pio Mielo. 

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

Pesar pelo falecimento do senhor João Bersano. 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 a execução de 01 (um) minuto de silêncio como 

homenagem póstuma ao Sr. João Bersano. 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 Nobres Edis: Eclerson Pio Mielo, Eder Xavier, Edison Roberto Parra, Fabio 

Constantino Palacio e Fábio Soares de Oliveira. O Sr. Presidente solicita e a 1ª 

Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, assume a Presidência da 

Mesa. Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores, 

usam da palavra os Nobres Edis: Jorge Martins Salgado, José Roberto 

Espíndola Xavier, Maurício Fernandes da Conceição e Paulo Roberto de Jesus. 

O Sr. Presidente reassume a Presidência da Mesa e, dando continuidade à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores, usa da palavra o Nobre Edil 

Valderi Pinto de Souza. Terminada a chamada nominal e ninguém mais 

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

fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 1813/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização 

de feiras de ciências para exposição dos trabalhos realizados pelos alunos 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”. II - Processo nº 2036/14. Marcel Franco 

Munhoz. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos que possuam praça ou área de 

alimentação, de disponibilizar espaço preferencial para as pessoas com 

deficiência física ou que tenham mobilidade reduzida e dá outras 

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

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

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

fica “Aprovado em 1º turno”. III - Processo nº 3196/14. Edison Roberto 

Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Assegura matrícula para 

o aluno com deficiência física na escola municipal mais próxima de sua 

residência, e dá outras providências.” Parecer da Comissão de Justiça e 
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Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. IV - Processo 

nº 3761/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o Banco de Óculos 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, deixando a critério do 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. Para 

justificar o voto, faz uso da palavra o autor, Vereador. José Roberto Espíndola 

Xavier. V - Processo nº 4036/14. Francisco de Macedo Bento. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo a políticas públicas 

municipais, visando a implantação de Cartão de Cadastro Neonatal 

denominado ‘CID CARD’ para recém-nascidos no âmbito 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 1º turno”. VI - Processo nº 6121/14. Fabio 

Constantino Palacio. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

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

‘Semana de Combate à Intolerância Religiosa’ e dá outras providências.”. 

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

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

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

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

Sr. Presidente convoca os senhores vereadores para a 3ª e 4ª Sessões 

Extraordinárias que acontecerão na próxima quinta-feira, dia vinte e seis de 

março, a partir das onze horas, e declara, às dezenove horas e dezesseis 

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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