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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TRINTA E UM 

DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e nove 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 8ª Sessão Ordinária e 

da 3ª e 4ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra à 

1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura 

da matéria destinada ao Expediente. Processo nº. 1561/15. Sr. Secretário da 

Fazenda. Ofício do Sr. Secretário da Fazenda, encaminhando cópia da 

Prestação de Contas da Prefeitura Municipal relativa ao Exercício Financeiro 

de 2014. “À Comissão de Finanças e Orçamento.”. Processo nº. 0053/05. 

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

Decreto nº 10.850, de 25 de março de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 1367/15. 

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

Decreto nº 10.848, de 19 de março de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 1368/15. 

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

Decreto nº 10.849, de 19 de março de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 1425/15. 

Eder Xavier. Projeto de Decreto Legislativo que concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao senhor Milton Bigucci, pelos relevantes serviços 

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

Orçamento. Processo nº. 1435/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que “Acrescenta parágrafo 1º ao artigo 2º da lei nº 4.419, de 04 de julho de 

2006, que institui a 'Campanha Permanente de Desratização', no município de 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 1436/15. Valderi Pinto de 

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

município de São Caetano do Sul, o 'dia da conscientização do combate à 

corrupção', e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 
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Finanças e Orçamento. Processo nº. 1443/15. Valderi Pinto de Sousa. Projeto 

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

São Caetano do Sul, o 'Dia da Vigilância Sanitária' e dá outras providências”. 

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

1476/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que  “Dispõe sobre o estímulo 

das escolas, faculdades e universidades de São Caetano do Sul realizarem 

treinamento sobre prevenção, simulação de incêndio e evacuação   do local e 

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

Orçamento. Processo nº. 1499/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que  

“Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do município de São Caetano 

do Sul, a “Semana da Corrida de Cadeira de Rodas”, e dá outras providências.”. 

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

1500/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que  “Institui o bolsão 

preferencial de parada nos cruzamentos de avenidas de grande circulação de 

veículos para motos e bicicletas, no município de São Caetano do Sul e dá outra 

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

Processo nº. 1503/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a utilização do percloroetileno em lavanderias a seco, 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. 1504/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que  “Institui  a inclusão da tipagem 

sanguínea e do fator ‘RH’ nas carteiras estudantis das redes públicas e privadas 

de ensino 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. 1520/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de 

“Decreto Legislativo que  concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

senhor Gilberto Kassab, pelos relevantes serviços prestados ao município”. Às 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processos nºs. 

1316/15 a 1324/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: renovar e 

ampliar a frota de viaturas e motos GCM do nosso município; determinar à 

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

Paixão, bairro Jardim São Caetano; acelerar plano de carreira e remuneração 

(PCR) dos profissionais da educação do município de São Caetano do Sul; 

revisão semafórica a fim de aumentar o tempo da fase de abertura para 

passagem de pedestre do semáforo localizado na esquina da avenida Senador 

Roberto Simonsen, com a avenida Goiás, sentido Santo André, Centro; acelerar 

o reinício das aulas da universidade aberta da 3ª idade, (UNIMAIS); a poda da 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

3 

 

árvore localizada na alameda Cassaquera, em frente ao número 826, bairro 

Barcelona; a viabilidade de substituir o local da grade localizada nas 

dependências do CECAPE, situado na rua Tapajós, nº 300, bairro Barcelona; 

determinar mão única de direção na rua Adelaide, bairro Boa Vista; e a 

fiscalização na rua Votorantim, proximidades do nº 242, bairro Barcelona. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1344/15 a 1357/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a presença da equipe competente para vistoria 

técnica na árvore existente na rua Niterói, nº 68, Centro; executar o conserto do 

buraco existente na calçada localizada na rua Santa Catarina, nº 549, Centro; o 

plantio de muda de árvore na rua Niterói, esquina com a rua Rio Grande do Sul, 

Centro; a intervenção junto aos “Fradinhos” que estão instalados na referida 

praça de forma irregular, na praça Cardeal Arcoverde, Centro.; o reparo da 

tampa do bueiro localizado na rua Capivari, nº 564, bairro Nova Gerty; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Santa Catarina, nº 173, 

Centro; realizar a limpeza e a troca, se necessário, das lixeiras instaladas 

atualmente em toda a extensão da rua Santa Catarina, Centro; a instalação de 

lombofaixa na rua Manoel Augusto Ferreirinha, nº 719, bairro Nova Gerty; o 

nivelamento da tampa do bueiro localizada na rua Niterói, esquina com a rua 

Rio Grande do Sul, Centro; reparo na calçada defronte ao edifício Dona Ana 

Aguiar Ardito, localizado na rua Santa Catarina, nº 251, Centro; a intervenção 

para reparos e manutenção na sarjeta situada na rua Santa Catarina, esquina 

com a rua Pará, Centro; realizar a pintura de toda a sinalização de solo da rua 

Santa Catarina, Centro; a revitalização de todos os postes de iluminação 

existentes na rua Santa Catarina, Centro; e a manutenção e a revitalização da 

calçada em toda região central da cidade, especialmente na rua Santa Catarina, 

Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1358/15 e 1359/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de lixeiras 

na praça Cardeal Arcoverde, além de toda a extensão da rua Niterói, Centro; e 

estudos para estimular a comercialização ou distribuição ao usuário final 

somente de seringas com dispositivo de segurança. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1363/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de bicicletário nas 

dependências da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, avenida Goiás, nº 

600, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

1369/15 a 1371/15. Valderi Pinto de Sousa. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir no 
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município de São Caetano do Sul, o cadastro único, a fim de unificar a 

documentação e informações dos beneficiários de programas sociais; 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Rafael Sampaio Vidal, bairro Barcelona; e à instalação de base fixa da Guarda 

Civil Municipal, entre as ruas Piratininga e Rafael Sampaio Vidal, bairro 

Barcelona, conforme abaixo assinado anexo. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1374/15 e 1375/15. Valderi Pinto de Sousa. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: promover em nosso município, encontros com a sociedade civil em 

geral, objetivando prevenir e combater pichações em bens públicos e 

particulares; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Piratininga, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1380/15 a 1384/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização, manutenção e o recolhimento de lixo e entulho da 

praça que fica ao lado da Escola Ângela Maffei, na rua Dr. Afrânio Peixoto, 

bairro Cerâmica; restabelecer o serviço de empréstimo de bicicletas na cidade 

de São Caetano do Sul; a revitalização e a manutenção da capelinha que fica 

em meio à praça, localizada encontro das vias: Diogo Fernandes, e Guaiamú, 

bairro Santa Maria; dar maior fluidez ao tráfego na avenida Guido Aliberti, em 

especial na altura da avenida Goiás, Centro; e estudos para reforço de 

sinalização, com pisca alertas e placas, que informem sobre a velocidade 

permitida e avisos que alertem os pedestres do perigo do cruzamento entre a 

avenida Dr. Augusto de Toledo e rua Maranhão, bairro Santa Paula, conforme 

fotos em anexo. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1385/15 a 

1412/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de 

semáforos de pedestre com cronômetro no cruzamento da rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, com a rua Visconde de Inhaúma, bairro Olímpico; a 

implantação de semáforos de pedestre com cronômetro no cruzamento da rua 

Visconde de Inhaúma, com a rua Nelly Pelegrino, bairro Nova Gerty; a 

implantação de semáforos de pedestre com cronômetro em frente a Biblioteca 

Municipal, na rua Boa Vista, bairro Boa Vista; a implantação de semáforos de 

pedestre com cronômetro no cruzamento da rua Boa Vista, com a rua João 

Molinari, bairro Boa Vista; a implantação de semáforos de pedestre com 

cronômetro no cruzamento da rua João Pessoa, com a avenida Dr. Augusto De 

Toledo, bairro Santa Paula; a implantação de semáforos de pedestre com 

cronômetro em frente a EE Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, situada na 
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rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona.; a implantação de semáforos de 

pedestre com cronômetro no entorno da praça dos Imigrantes, situada na 

avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico; a implantação de semáforos de 

pedestre com cronômetro em frente a EE Maria Trujilo Torloni, situada na 

estrada das Lágrimas, bairro São José; a implantação de semáforos de pedestre 

com cronômetro no cruzamento da avenida Senador Roberto Simonsen, com a 

rua Baraldi, Centro; a implantação de semáforos de pedestre com cronômetro 

no cruzamento da rua Baraldi, com a rua Amazonas, Centro; a implantação de 

semáforos de pedestre com cronômetro no cruzamento da rua Amazonas, com 

a rua João Pessoa, Centro; a implantação de semáforos de pedestre com 

cronômetro em frente à EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, na estrada das 

Lágrimas, bairro Mauá; a implantação de semáforos de pedestre com 

cronômetro à entrada da EMEF Profª Alcina Dantas Feijão, no cruzamento da 

rua Capivari, com a rua Marlene, bairro Mauá; a implantação de semáforos de 

pedestre com cronômetro no cruzamento da rua Amazonas, com a rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo Cruz; a implantação de 

semáforos de pedestre com cronômetro em frente à EMEF Leandro Klein, 

situada na rua Prestes Maia, nº 100, bairro Nova Gerty; a implantação de 

semáforos de pedestre com cronômetro em frente à EMEF Luiz Olinto 

Tortorello  (antiga SEMEF), situada na rua José Benedetti, bairro Cerâmica; a 

implantação de semáforos de pedestre com cronômetro no cruzamento da 

avenida Paraíso, com a rua Visconde de Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; a 

implantação de semáforos de pedestre com cronômetro em frente ao bosque do 

povo, no cruzamento da estrada das Lágrimas, com a rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, bairro São José; a implantação de semáforos de pedestre 

com cronômetro próximo à EMEF Bartolomeu Bueno Da Silva, na rua Espírito 

Santo, bairro Santo Antônio; a implantação de semáforos de pedestre com 

cronômetro em frente a EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, na rua 

Martim Francisco, nº 177, bairro Santa Paula; a implantação de semáforos de 

pedestre com cronômetro no cruzamento da rua Michel Glebochi, com a rua 

Boa Vista, bairro Boa Vista; a implantação de semáforos de pedestre com 

cronômetro no cruzamento da rua Boa Vista, com a rua Pan, bairro Boa Vista; 

a implantação de semáforos de pedestre com cronômetro no cruzamento da rua 

Heloísa Pamplona, com a rua Dr. Rodrigues Alves, bairro Fundação; a 

implantação de semáforos de pedestre com cronômetro em frente a EMEF 

Sylvio Romero, situada na avenida Vital Brasil Filho, nº 600, bairro Oswaldo 

Cruz; a implantação de semáforos de pedestre com cronômetro em frente a 

EMEF 28 de Julho, situada na rua Oriente, nº 501, bairro Barcelona; a 
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implantação de semáforos de pedestre com cronômetro na altura no nº 2.300, 

da avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico; a implantação de semáforos 

de pedestre com cronômetro no cruzamento da rua Baraldi, com a rua Rio 

Grande do Sul, Centro; e a implantação de semáforos de pedestre com 

cronômetro no cruzamento da rua Baraldi, com a rua Manoel Coelho, Centro. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1413/15 a 1421/15. Eder Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instalação de cobertura e assentos no ponto de ônibus 

localizado na altura do nº 396 da rua Amazonas, Centro; manutenção, limpeza 

de bocas de lobo e galerias de águas pluviais, localizadas na altura do nº 150 da 

avenida Tereza Campanella, bairro Boa Vista; manutenção, limpeza de bocas 

de lobo e galerias de águas pluviais, localizadas na altura do nº 26 da rua Ataliba 

da Silva, bairro Boa Vista; manutenção, limpeza de bocas de lobo e galerias de 

águas pluviais, localizadas na altura do nº 26 da rua José Aníbal Coleone, bairro 

Boa Vista; a poda das árvores existentes na altura do nº 140, da rua Votorantim, 

bairro Barcelona; , com urgência, a análise e a poda da copa das árvores 

existentes na rua Monsenhor Francisco de Paula, nº 123, bairro Santa Paula; 

aumentar o temporizador dos semáforos localizados em toda extensão da 

avenida Goiás, visando segurança na passagem dos pedestres, em especial o 

idoso e o portador de mobilidade reduzida; a prevenção e combate à dengue, 

determinando a vistoria e limpeza do terreno do antigo “Agith”, localizado na 

avenida Presidente Kennedy, nº 3.555, bairro Santa Paula; e manutenção, 

conserto da calçada, localizada no cruzamento da avenida Goiás com a rua 

Amazonas, 600, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1426/15 

a 1432/15. Valderi Pinto de Sousa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lombada 

eletrônica, com o intuito de disciplinar a ação de motoristas que trafegam em 

alta velocidade na avenida Goiás, altura do número 2.769, bairro Santo 

Antonio; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

- SEMOB, visando instalação de semáforo no cruzamento das ruas Conselheiro 

Lafayette e Capeberibe, bairro Barcelona; providências quanto ao acúmulo de 

água parada, na praça dos Imigrantes, avenida Presidente Kennedy, bairro 

Olímpico; o recapeamento asfáltico do leito carroçável e do meio-fio da 

avenida Lemos Monteiro, especialmente no trecho compreendido entre a rua 

General Osório e avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico; providências 

em relação ao terreno localizado na avenida Guido Aliberti, próximo ao número 

4.445, bairro Mauá; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz; e determinar à Guarda Civil Municipal, 
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rondas intensivas na rua Giovani Perucchi, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1437/15 e 1438/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instituir a “Hora Semanal da 

Cidadania” na rede escolar municipal de São Caetano do Sul e dá outras 

providências; e a criação do Conselho Municipal da Comunidade Nordestina. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1439/15 e 1440/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Segurança -SESEG e a Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, visando que os agentes de trânsito possam ter acesso a 

pesquisa de veículos furtados e roubados ao realizarem as autuações de trânsito; 

e notificar a Eletropaulo referente a limpeza de um terreno localizado ao lado 

da escola municipal integrada Josefina Cipre Russo, rua Pernambuco, altura do 

número 100, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1442/15. 

Valderi Pinto de Sousa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de base fixa da Guarda Civil Municipal, na Praça Prefeito Luiz 

Olinto Tortorello, localizada entre a avenida Goiás e as ruas Rio Grande do Sul, 

Jayme da Costa Patrão e Manoel Coelho - bairro Santo Antônio. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1444/15 a 1447/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalar centro odontológico especializado no 

atendimento pediátrico e hebiátrico, ou seja para crianças e adolescentes; a 

revitalização e paisagismo, manutenção e melhorias no setor esportivo do 

Parque Chico Mendes com a execução de cobertura para proteção climática 

junto aos aparelhos de ginástica/musculação, manutenção da trilha (pista), de 

corrida, bem como a respectiva iluminação do local; criar o estímulo à 

conscientização e distribuição de sementes de crotalária para o combate a 

dengue no âmbito do município; e a instalação de um ponto de parada de 

ônibus, para a linha Barcelona circular, nas proximidades da confluência da 

alameda Araguaia, com a rua Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1471/15 e 1472/15. Eder Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar a manutenção, limpeza de bocas de lobo e galerias 

de águas pluviais, localizadas na avenida Presidente Kennedy, altura do nº 

1.690 da rua Marina, bairro Boa Vista; e a prevenção e combate à dengue, 

determinando a vistoria e limpeza do pátio de recolhimento de veículos, 

localizado na rua do Coral, bairro Prosperidade. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 
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Processo nº. 1473/15. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a apresentação de um Projeto de Lei para descontos de 

IPTU para os imóveis urbanos localizados nas vias públicas onde se realizam 

as feiras livres do município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 1474/15 e 1475/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: implantar em bairros do município de São Caetano do Sul, 

área de descartes, onde os munícipes possam depositar pequenas quantidades 

de materiais e móveis velhos para serem recolhidos pela municipalidade; e a 

colocação de lombada, tipo plataforma, em frente à EMI Fernando Pessoa, sito 

à rua Flórida, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

1477/15. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a execução do recapeamento asfáltico da rua Marlene, 

do número 650 ao 875, trecho compreendido entre as ruas Capivari e Iguassú, 

bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1478/15. 

Valderi Pinto de Sousa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

poda da vegetação da Praça Antônio Dall Antônia, situada na confluência das 

ruas Carmine Perrella e Constantino de Moura Batista, bairro Mauá. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1480/15 a 1482/15. Valderi Pinto de 

Sousa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas em toda extensão da rua Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty; 

recapeamento asfáltico na rua Piratininga, bairro Barcelona; e recapeamento 

asfáltico na avenida Paraíso, especialmente no trecho compreendido entre a rua 

Visconde de Inhaúma e o Espaço Verde Chico Mendes, bairro Oswaldo Cruz. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1487/15 a 1492/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: reforma do ponto de ônibus localizado 

na avenida Tijucussu, nº 425, bairro Olímpico; encaminhar solicitação à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando limpeza, 

desobstrução e desratização do bueiro localizado na avenida Tijucussu esquina 

com a rua Campinas, bairro Olímpico; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando que instale placa com os 

dizeres: “Proibido jogar lixo”, na praça localizada na avenida Tijucussu, 

esquina com a rua Campinas, bairro Olímpico; melhorias na iluminação da 

avenida Tijucussu, altura do número 425, bairro Olímpico; encaminhar 

solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando 

reparo no calçamento da praça localizada na avenida Tijucussu, esquina com a 
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rua Campinas, bairro Olímpico; e encaminhar solicitação à Secretaria 

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

na avenida Tijucussu, nº 425, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1493/15 e 1494/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a troca de lâmpadas da Praça Cesário Migliani localizada na rua 

Henrica Grigoletto Rizzo, nº 978, bairro Olímpico; e a poda na copa da árvore 

situada nas proximidades da altura do nº 978 da rua Henrica Grigoletto Rizzo, 

bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 1496/15. Valderi 

Pinto de Sousa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

intensificar a campanha de prevenção ao “Mal de Alzheimer”, instituída pela 

Lei Municipal nº 4.359, de 21 de fevereiro de 2006. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 1497/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar à Guada Civil Municipal, 

rondas intensivas além de destinar viaturas da corporação a fim de aumentar a 

efetividade das rondas nas proximidades das feiras livres de nossa cidade. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1509/15 a 1512/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre o reaproveitamento do material orgânico proveniente 

da poda de árvores e da coleta de lixo de feiras livres no âmbito do município 

de São Caetano do Sul e dá outras providências; a distribuição de repelentes 

aos funcionários que trabalham na coleta de lixo e aqueles diretamente ligados 

nas ações de combate à dengue; envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a possibilidade da central de distribuição de medicamentos 

estabelecer regime de plantão aos finais de semana e feriados, no Hospital 

Albert Sabin, devendo atender, especificamente, pacientes que são atendidos 

no local, com receita médica datada no dia; e o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a inclusão de mochila como item do kit escolar dos 

alunos de 1º grau da rede municipal de ensino, a ser fornecida pelo poder 

público. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1513/15 a 1518/15. 

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 mudança do local da 

mesa de ping-pong existente na praça dos violeiros, altura do número 3.685, 

bairro Barcelona; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos - SESURB, visando a instalação de redutor de velocidade na avenida 

Tietê, altura do número 364, bairro Nova Gerty; encaminhar solicitação à 
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Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a instalação de 

redutor de velocidade na rua Amazonas, nº 2.655, bairro Nova Gerty; a 

revitalização de toda área da praça Doutor Inácio P. Rodrigues, localizada na 

rua Capivari, ao lado do número 932, bairro Mauá; a limpeza em toda a 

extensão da praça Dr. Inácio P. Rodrigues, localizada na rua Capivari, ao lado 

do nº 932, bairro Mauá; e encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos - SESURB, visando limpeza e poda de toda extensão da rua 

Francisco Falsarano, nº 39, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 1521/15 a 1523/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda das árvores e capinagem em toda extensão da avenida 

Tijucussu, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico visando tapar o buraco na 

altura do nº 600 da rua Tapajós, bairro Barcelona; e a poda da copa da árvore 

situada na alameda São Caetano, esquina com a rua Solimões, bairro Santa 

Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1528/15 a 1534/15. 

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 poda da árvore e reparos 

necessários na calçada que fica em frente ao velório na rua da Fortuna, bairro 

Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços 

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

nº 345, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de 

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

Cristais, nº 203, bairro Prosperidade; encaminhar solicitação à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, visando a retirada de dois carros 

abandonados que se encontram na frente da rua Rio Branco, nº 391, bairro 

Fundação; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

- SESURB, visando a retirada de entulhos de construção que estão espalhados 

pela rua Maria Teixeira Mourão Maresti, com a rua Nestor Moreira, bairro 

Cerâmica; encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

- SESURB, visando a poda de uma árvore localizada na rua Taipas, nº 1.018; e 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos quarteirões da rua 

Taipas, especialmente entre a rua Tayi e rua Diogo Fernandes, bairro Santa 

Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1538/15 a 1542/15. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da EMI 

Maria D’Agostini, bairro Mauá; colocação de grades de segurança em volta da 

praça localizada no encontro da rua Capivari, com a avenida Guido Aliberti, 
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bairro Nova Gerty; abertura de aulas de ginástica, zumba, danças, entre outras 

atividades físicas nos clubes do bairro Mauá; que seja constante limpeza das 

bocas de lobo, como a colocação de telas para evitar que as sujeiras entupam, 

em todo o bairro Mauá; e a colocação de ônibus circular que transite pelo bairro 

Mauá até o bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

1543/15 a 1552/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que não seja 

cobrado Zona Azul na calçada do atende fácil; a colocação de equipamentos de 

ginástica nos parques; melhorar a fiscalização da semob nesta área: avenida do 

Estado, entre o Carrefour e a Prosperidade, bairro Fundação; que seja 

intensificado um trabalho de fiscalização e limpeza na rua Pernambuco, 

próximo a EMI Josefina Cipre Russo, Centro; a criação do Projeto de Lei, de 

uso racional e reuso da água em edificações em São Caetano do Sul; realizar 

ajustes no jato de água das bicas da cidade; a criação de uma creche ampla com 

pediatria e psicólogos; que seja feita a coleta de lixo com caráter de urgência; 

como medida de prevenção e combate à dengue, que seja feita a verificação e 

eliminação, ampla e geral, da água contida nos canos das placas de sinalização 

e nos cabos elétricos; e a inspeção sanitária no prédio que se encontra em estado 

de abandono, situado na alameda João Galego, nº 655, bairro Santa Maria. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 1555/15 a 1560/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: implantar aulas de música nas escolas municipais; construir 

novas salas para velório em nosso município; construir um crematório 

municipal; a poda das árvores existentes na praça da Figueira, bairro Boa Vista; 

manutenção do piso existente no entorno das árvores localizadas na praça da 

Figueira, bairro Boa Vista; e a poda da árvore existente na rua Nelly Pellegrino, 

nº 151, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

1372/15. Valderi Pinto de Sousa. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Rafael Sampaio Vidal, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1376/15. Valderi Pinto de Sousa. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Piratininga, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1377/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Votos de 

Congratulações a todos  os Policiais Civis que, incansavelmente e de modo 
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sempre heroico, trabalham pela segurança dos munícipes sulsancaetanense. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1378/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Votos de Congratulações a todos  os Policiais  Militares que, 

incansavelmente e de modo sempre heróico, trabalham pela segurança dos 

munícipes sulsancaetanense. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1379/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Votos de Congratulações ao 

excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Dr. Paulo Nunes Pinheiro, pelos 

relevantes serviços prestado em prol da Segurança Pública. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1422/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa aes Eletropaulo, visando 

sanar o problema de fiação elétrica na rua Votorantim, nº 140, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1424/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas ao longo da rua Taipas, com a rua 

Maceió, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1433/15. Valderi Pinto de Sousa. Requerimento solicitando envio 

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

Giovani Perucchi, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1434/15. Valderi Pinto de Sousa. Requerimento 

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

ostensivas na rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1449/15. Eder Xavier. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações aos 

corretores e às corretoras de imóveis da cidade de Santo André, homenageados 

pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, no dia 02 de março do 

presente ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1450/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

Votos de Congratulações aos corretores e às corretoras de imóveis da cidade de 
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São Bernardo do Campo, homenageados pelo Conselho Regional de Corretores 

de Imóveis, no dia 02 de março do presente ano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1451/15. Eder Xavier. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações aos 

corretores e às corretoras de imóveis da cidade de Diadema, homenageados 

pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, no dia 02 de março do 

presente ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1452/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

Votos de Congratulações aos corretores e às corretoras de imóveis da cidade de 

Mauá, homenageados pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, no dia 

02 de março do presente ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1453/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor Antônio Figueira, por todos 

os excelentes trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1454/15. Eder Xavier. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor 

Alarico Suhadolnik, por todos os excelentes trabalhos realizados em nossa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1455/15. 

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

Congratulações para o senhor Antonio José Rodrigues, por todos os excelentes 

trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1456/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor Caetano 

Gracco Filho, por todos os excelentes trabalhos realizados em nossa cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1457/15. 

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

Congratulações para o senhor Cesar Queiroz, por todos os excelentes trabalhos 

realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1458/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor Gutembergue Vital Rocha, 
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por todos os excelentes trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1459/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais Votos de 

Congratulações para o senhor Horácio Luiz Marcarto, por todos os excelentes 

trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1460/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor José Carlos 

Fiorio Saponara, por todos os excelentes trabalhos realizados em nossa cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1461/15. 

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

Congratulações para o senhor José Ferreira da Silva, por todos os excelentes 

trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1462/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor Manoel 

Domingos Custódio Filho, por todos os excelentes trabalhos realizados em 

nossa cidade.  Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1463/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

Votos de Congratulações para a senhora Neide Capella, por todos os excelentes 

trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1464/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor Nelson 

Flora Freire, por todos os excelentes trabalhos realizados em nossa cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1465/15. 

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

Congratulações para o senhor Norberto Alcalde Junior, por todos os excelentes 

trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1466/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor Paulo 

Henrique Guedes da Costa, por todos os excelentes trabalhos realizados em 

nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 
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é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 

1467/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

Votos de Congratulações para o senhor Reginaldo Montesano, por todos os 

excelentes trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1468/15. Eder Xavier. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações para o senhor 

Rômulo Albuquerque Costa, por todos os excelentes trabalhos realizados em 

nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1469/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

Votos de Congratulações para o senhor Sidnei Botte, por todos os excelentes 

trabalhos realizados em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1470/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações para a senhora Silmara 

Machado, por todos os excelentes trabalhos realizados em nossa cidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1479/15. 

Valderi Pinto de Sousa. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda extensão da 

rua Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1486/15. Paulo Higino Bottura Ramos e Sidnei 

Bezerra da Silva. Requeremos à mesa, nos termos regimentais que se digne 

fazer constar em Ata e nos Anais de nossos trabalhos Legislativos, Voto de 

Congratulações à Polícia Militar, em nome do Tenente Coronel PM Luiz 

Antonio Dantas Valente, pelo excelente desempenho do efetivo que atua em 

nosso município, no combate à criminalidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1495/15. Valderi Pinto de Sousa. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais Votos de 

Congratulações ao atleta Arthur Zanetti pela conquista da medalha ouro nas 

argolas na Copa do Mundo de Ginástica, no dia 26 de março. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1498/15. Sidnei Bezerra da Silva. 

Requerimento solicitando  envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todas as localidades onde estiverem ocorrendo 
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feiras livres. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1505/15. Valderi Pinto de Sousa. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais Votos de Congratulações à empresa PAN - Produtos Alimentícios 

Nacionais S/A, que completa seus 80 anos de doce existência em nosso 

município, comemorado com o lançamento da linha de ovos de páscoa de 2015. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1506/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais Votos de Congratulações ao Congresso Nacional, na pessoa  do 

Presidente do Senado da República Federativa do Brasil Renan Calheiros, pela 

tramitação do Projeto de Lei nº 5.196/2014, que acresce novo capítulo ao 

Código de Defesa do Consumidor, dando mais precisão aos órgãos de proteção 

ao consumidor. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1508/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações à Universidade do 

Estado de São Paulo, na pessoa de seu Magnífico Reitor, Médico, professor e 

titular de hematologia da Faculdade de Medicina (USP) de Ribeirão Preto, 

Doutor Marco Antônio Zago, que pela 4ª (quarta) vez consecutiva foi 

reconhecida como a melhor Universidade da América do Sul e Latina, estando 

entre as sessenta melhores do mundo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1519/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais Votos de Congratulações aos 

profissionais do Grupo Fênix de Educação pela realização da “Semana de 

Saúde Aliment(ação) x  Medicalização: faça do seu alimento o seu remédio!”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1535/15. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa aes 

Eletropaulo, visando reparos necessários na fiação elétrica que encontra-se 

localizada na esquina da rua Major Carlo Del Prete e rua Baraldi, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1536/15. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa aes 

Eletropaulo, visando melhoria da iluminação no quarteirão da rua Rio Branco, 

nº 391, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo 
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nº. 1537/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nos quarteirões 

da rua Taipas, especialmente entre as ruas Tayi e rua Diogo Fernandes, bairro 

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

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

1553/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

avenida Senador Roberto Simonsen, principalmente, no trecho que compreende 

o seu início até a rua São Paulo, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1554/15. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações das vias rua Conceição, rua São Jorge e rua Machado 

de Assis, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1563/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a adoção de ação 

emergencial de coleta de lixo, para garantia da limpeza e salubridade da via 

pública, tendo em vista a greve dos coletores, que assola a região, inclusive o 

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

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

Processo nº. 1569/15. Marcel Franco Munhoz e Outros. 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 sejam realizadas tratativas urgentes com vista 

a adoção de ação emergencial de coleta de lixo, para garantia da limpeza e 

salubridade da via pública, tendo em vista a greve dos coletores, que assola a 

região, inclusive o município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 1570/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Municipal de São Caetano do Sul, senhor Paulo Pinheiro, e à Secretária 

Municipal de Educação, senhora Ivone Braido Voltarelli, pela entrega pontual 

e qualidade dos uniformes e kits escolares para os alunos da rede municipal de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 1571/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, visando agilizar a 
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revitalização completa da estação CPTM São Caetano do Sul, a fim de oferecer 

melhor conforto e segurança aos usuários. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1507/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

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

Pesar pelo falecimento de Beatriz Theilmann. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 1562/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

Pesar pelo falecimento do senhor João Caetano Da Silva. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Em questão de ordem, o Sr. Presidente solicita 

que seja respeitado um minuto de silêncio em memória das senhoras Beatriz 

Theilmann, Ângela Claudia Moreira, Antonieta J. Servagiotto e do senhor João 

Caetano da Silva. 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:  Eder Xavier, 

Edison Roberto Parra. O Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos 

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 Edis: Fábio Soares de Oliveira, Jorge 

Martins Salgado e José Roberto Espíndola Xavier. Ressume a Presidência da 

Mesa o Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. Dando continuidade à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores, usam da palavra os Edis: Paulo 

Roberto de Jesus e Valderi Pinto de Sousa.  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 3197/14. Edison 

Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas da redação final apresentada pela 

Comissão de Justiça e Redação, em seu parecer nº 23, de 2015/2016, ao Projeto 

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

São Caetano do Sul, o ‘Mês de Estímulo à Vacinação contra a Gripe para 

Mulheres Gestantes, a partir da 12ª semana de gestação’.”. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovada a Redação Final”. “Publique-se”. II - Processo 

nº 2036/14. Marcel Franco Munhoz. 2ª 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 
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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, usa da 

palavra o Edil Eder Xavier. III - Processo nº 3196/14. Edison Roberto Parra. 

2ª 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 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 declarar o 

voto, usam da palavra os Edis Edison Roberto Parra (autor), e Eclerson Pio 

Mielo. IV - Processo nº 3761/14. José Roberto Espíndola Xavier. 2ª 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. Presidente comunica ao Plenário que 

encontram-se na mesa Emenda Única, informando que a votação será realizada 

sem prejuízo da Emenda Única. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

em 2º turno, sem prejuízo da Emenda Única”. A Nobre Vereadora Magali 

Aparecida Selva solicita a dispensa da leitura da Emenda Única. Colocado em 

votação a dispensa da leitura da Emenda Única, fica “Aprovado”. Colocado 

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

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

para a Comissão de Justiça e Redação para entrosamento da Emenda Única e 

apresentar a Redação Final. Para justificar o voto, faz uso da palavra o Vereador 

José Roberto Espíndola Xavier. V - Processo nº 4036/14.  Francisco De 

Macedo Bento. 2ª 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 2º turno”. 

“Publique-se”. VI - Processo nº 6121/14. Fabio Constantino Palacio. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Combate 
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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 2º turno”. 

“Publique-se”. Para justificar o voto, faz uso da palavra os Vereadores Eder 

Xavier e José Roberto Espíndola Xavier. VII - Processo nº 2725/14. Paulo 

Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

no Município de São Caetano do Sul a ‘Semana Municipal dos Animais de 

Estimação’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

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

Processo nº 6674/14. Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação do 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Comerciante’ e dá outras 

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

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

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

fica “Aprovado em 1º turno”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e cinquenta 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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