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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSEIS DIAS 

DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE. 

 

 

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

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

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

Ata da 17ª Sessão Ordinária e 9ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A 

seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva 

Pinto, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. 

Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 

Ofício do Sr. Prof.º Dr. Marcos Sidnei Bassi, Reitor da USCS, encaminhando 

cópia do termo de convênio entre aquela autarquia e a Radar PPP Ltda. 

“Ciente.”. Processo nº. 3257/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.869, de 26 de 

maio de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 6258/14. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.871, 

de 26 de maio de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 3328/15. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que “Altera a redação do item 17.01, constante na 

lista de serviços anexa à Lei nº 4.193, de 19 de dezembro de 2003, alterada 

pelas Leis nºs 4.246, de 18 de agosto de 2004, 4.926, de 01 de setembro de 

2010, 5.121, de 10 de maio de 2013 e 5.245, de 19 de novembro de 2014, e 

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

Orçamento. Processo nº. 3329/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências”. Às 

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

3330/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Altera a redação do caput 

do artigo 1º e do artigo 2º, ambos da Lei nº 4.468, de 20 de dezembro de 

2006, alterados pelas Leis nºs 4.582, de 20 de fevereiro de 2008, 4.730, de 

18 de fevereiro de 2009, 4.905, de 24 de junho de 2010, 5.068, de 07 de 

março de 2012, 5.119, de 08 de maio de 2013 e 5.195 de 11 de junho de 2014 
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referente à concessão de benefícios para os pagamentos de débitos de 

anuidades escolares da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 3138/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Garante o direito à transferência de titularidade 

das faturas de consumo de água e tratamento de esgoto para proprietário 

locador ou locatário de imóvel, 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. 3139/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 

que fornecem serviços de Acesso a Internet a compensarem, por meio de 

abatimento ou ressarcimento, o assinante que tiver o serviço interrompido ou 

receber velocidade abaixo da contratada e dá outras providências”. Às 

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

3154/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que “Institui no 

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

o ‘Dia do Corredor de Rua’, a ser comemorado anualmente no dia 13 de 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 3162/15. Paulo Higino Bottura 

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

do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Maternidade e Paternidade 

Responsável’, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3179/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula regras de publicidade para 

as vagas gratuitas disponibilizadas aos idosos no transporte coletivo 

interestadual, no município de São Caetano do Sul, nos termos do Estatuto 

do Idoso, na forma que especifica e dá outras providências ". Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3180/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula, na rede municipal 

de ensino de São Caetano do Sul, o ‘Programa de Psicomotricidade 

Relacional’ e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3197/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação da ‘Comissão 

Permanente da Criança e do Adolescente Desaparecido’ no município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3200/15. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à disponibilização de 

armários escolares individuais aos estudantes da rede de ensino pública e 
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privada, situadas no município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3252/15. Fabio 

Constantino Palacio. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição da venda, 

oferta, fornecimento e entrega de substâncias tóxicas aos menores de 18 

(dezoito) anos, 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. 3258/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Estimula a criação do ‘Programa Municipal de Saúde do Pé e 

Saúde do Pé Diabético’ no âmbito da cidade de São Caetano do Sul, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e determina providências 

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

Processo nº. 3274/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal do Reciclador’, e dá outras providências”. 

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

nºs. 3127/15 a 3130/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a implantação de sistema de Zona Azul com valor proporcional ao tempo de 

permanência na vaga, dividido em frações de 20 (vinte) minutos, até o 

máximo de 2 (duas) horas; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da Escola Estadual Dona Idalina Macedo da Costa 

Sodré, situada na rua Conselheiro Lafayette, nº 619, bairro Barcelona; a 

extensão do horário de funcionamento, até 21 horas, da UBS Nair Spina 

Benedicts, situada na rua Oswaldo Cruz, nº 153, bairro Santa Paula; e 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do 

CEM - Centro Especialidades Médicas, na rua Heloísa Pamplona, nº 269, 

bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3131/15 a 

3134/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Mauá; determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Boa Vista; determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Barcelona; e determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3136/15 e 3137/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

Edilidade, versando sobre instituir o Concurso Anual de Redação, Poesia e 

Pintura sobre o Meio Ambiente no município de São Caetano do Sul; e o 
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envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a obrigação de todos 

os funcionários públicos municipais, principalmente os da Secretaria de 

Saúde, informarem ao Juizado da Infância e Adolescência qualquer 

ocorrência que envolva criança e adolescente, com indícios de abandono ou 

maus tratos. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3142/15 e 

3143/15. Flávio Martins Rstom. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a proposição de 

decreto regulamentador da utilização dos espaços públicos nas principais 

ruas e avenidas para a afixação de banners e cartazes em datas 

comemorativas, especiais e eventos no município; e o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre ‘Incluir Mobilidade Urbana e Educação 

para o Trânsito’, como temas do currículo a serem desenvolvidos de forma 

interdisciplinar nas unidades escolares de ensino fundamental. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3145/15 e 3146/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a ampliação da recepção e as salas de triagem 

e medicação do Hospital de Emergência Albert Sabin; e a revitalização do 

parque Cidade das Crianças, situada na alameda Conde de Porto Alegre, nº 

840, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

3151/15 a 3153/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda região do 

complexo das escolas, localizada entre a avenida Tietê, rua Boa Vista e rua 

Prestes Maia, no bairro Boa Vista e, em especial, nas adjacências das escolas 

EMEF Leandro Klein, E.E. Padre Alexandre Grigolli e a E.E. Professor 

Alfredo Burkart; a fiscalização no cruzamento das ruas Taipas com a 

Tapajós, especialmente às quartas-feiras, período da manhã, bairro 

Barcelona; e realizar o curso de reaproveitamento de alimentos, em nosso 

município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3157/15 a 

3161/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

fechamento da viela que fica entre as vias: Humberto de Campos e Estrada 

das Lágrimas e entre as Escolas Professor Vicente Bastos e Maria Trujilo 

Torloni, bairro São José; a colocação de um semáforo - 3 fases - na rua Rio 

Grande do Sul, com a rua São Paulo, Centro; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o Jardim São Caetano; realizar o 

reparo da tubulação que retém água, localizado na rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, nº 1351, com a rua Humberto de Campos, bairro São José; 
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e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça José 

Agostinho Leal, situado no bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3168/15 a 3174/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: fiscalizar a rua Mogi Guassu, de nº 58 até o 

número 60, bairro Olímpico; a possibilidade de modificar para ‘via de mão 

única’ a rua Ângela, paralela a rua Silvia e Lourdes, bairro Nova Gerty; 

realizar fiscalização sobre a presença de cães abandonados e 

desacompanhados dos seus respectivos donos, que circulam na rua José de 

França Dias, do início ao fim da rua e imediações, bairro São José; a 

necessidade de fiscalização a bares e estabelecimentos similares, afim de 

evitar o fornecimento de bebidas alcoólicas à menores de 18 anos de idade; 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade versando sobre a adequação na 

estrutura das agências e postos bancários para atendimento a deficientes 

visuais no município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade versando sobre determinar que todas as escolas públicas 

municipais de São Caetano do Sul, que fixem, junto a entrada principal, 

painel exibindo o seu IDEB; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a implantação de um ciclo de palestras permanentes de 

empreendedorismo aos alunos matriculados nas escolas da rede pública 

municipal de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 3176/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de redutores de velocidade (lombofaixa) 

em frente às escolas municipais. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3184/15 a 3189/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reduzir a 

idade mínima para ingresso no Programa Experiência em Ação, de 65 para 

60 anos; promover novamente a Campanha do Trânsito Consciente; 

promover palestras de conscientização sobre a pichação e os seus malefícios; 

retirar o estacionamento rotativo ‘Zona Azul’ nas proximidades do Velório 

Municipal e também dos cemitérios municipais; promover palestras a 

respeito da conscientização dos malefícios do consumo do álcool; e a 

realização de obras no sentido de instalar acesso para cadeirantes na rua Dr. 

Manoel de Abreu, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 3190/15 a 3195/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos técnicos que ‘disponham sobre a 

acessibilidade nos cemitérios do município de São Caetano do Sul’; estudos 
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técnicos para instituir o programa de tratamento de areia usada em 

equipamentos de recreação, públicos e privados , instalados no município de 

São Caetano do Sul; estudos para a instalação de área de lazer na praça da 

Igreja Matriz Velha - Paróquia São Caetano, enquanto aguarda um destino 

definitivo para o espaço da Ex-Matarazzo; estudos para a implantação de 

faixa elevada de travessia de pedestres nos logradouros que circundam os 

parques e praças da cidade; estudos para otimizar o fluxo de veículos para 

trazer imediata segurança aos transeuntes e munícipes que residem nas 

imediações das ruas Herculano de Freitas, Dr. Rodrigues Alves e 

adjacências; e estudos técnicos para dispor sobre a avaliação periódica das 

estruturas físicas das escolas da rede pública municipal de ensino de São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3196/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a criação do Conselho Gestor e Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social no município de São Caetano do Sul, de acordo com a Lei Federal nº 

11.124, de 16 de junho de 2005, e Lei Estadual nº 11.632, de 22 de julho de 

1994. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3198/15 e 3199/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos que 

garantam a aquisição de livros para pessoas com deficiência visual a fim de 

abastecer as bibliotecas do município; e a manutenção da avenida Dr. 

Rodrigues Alves com a praça Otílio Santanelli, bairro Fundação. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3201/15 a 3206/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na avenida Paraíso, 

confluência com a rua Amazonas, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento 

asfáltico na rua Amazonas, especialmente próximo ao número 2441, bairro 

Oswaldo Cruz; repintar as faixas de pedestres localizadas na avenida Paraíso, 

confluência com a rua Lisboa, bairro Oswaldo Cruz; o nivelamento dos 

bueiros localizados na alameda Conde de Porto Alegre, no trecho 

compreendido entre a rua Henrica Grigoletto Rizzo e a rua Marina, bairro 

Santa Maria; repintar a faixa de pedestre localizada na rua Lisboa, 

confluência com a rua Rio Negro, bairro Oswaldo Cruz; e o recapeamento 

asfáltico na rua Aguapei, especialmente na confluência com a avenida Tietê, 

bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3208/15 a 

3210/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza pública 

aos finais de semana, principalmente, nas imediações da Parada do Açaí, 
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localizada na esquina da rua Solimões com alameda Conde de Porto Alegre, 

bairro Santa Maria; o incentivo para que seja colocado recipientes, em spray 

ou líquido em todos os prédios públicos, escolas, hospitais com repelente e 

instruções sobre a importância de prevenir contra a dengue e doenças 

correlacionadas. e implantar a Ouvidoria da Educação, estabelecendo linha 

direta com Conselho Tutelar e Guarda Civil Municipal, a fim de garantir a 

integridade física e intelectual dos profissionais de educação. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3212/15 a 3219/15. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: criar espaço a ser destinado para 

estacionamento de bicicletas no Terminal Rodoviário Nicolau Delic; que se 

afixe nas salas de aula um número de telefone que sirva como ‘Disque 

Denúncia’, vinculado a profissionais experientes que atuem contra qualquer 

tipo de violência, abuso e assédio sexual cometido contra menores; a pintura 

de faixa de solo (40° graus) a fim de demarcar vagas para estacionamento 

em frente a rua Eldorado, nº 579, bairro Prosperidade; a poda de duas árvores 

localizadas na calçada da rua Giovanni Thomé, nº 369, bairro Olímpico; 

instalar brinquedos adaptados para crianças com deficiência e mobilidade 

reduzida nos parques municipais; incluir técnico especialista em inclusão 

escolar nas unidades da rede municipal de ensino, visando atuar em parceria 

com o professor para auxiliar no processo de comunicação e aprendizado dos 

estudantes; a implantação de um programa para idosos (apreciadores de 

jardinagem e com habilidades para lidar com plantas), para trabalhar como 

zeladores de jardins e praças do município; e determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas proximidades da Faculdade Anhanguera, 

principalmente na rua Conceição, nº 321, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3220/15 a 3226/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas e que mantenha a presença da “Ronda Escolar” no horário da saída 

dos alunos das escolas Padre Alexandre Grigoli e Alfredo Burkart, rua Boa 

Vista, e adjacentes, bairro Boa Vista; a instalação de sinalização viária 

visando a redução de velocidade pela presença da EMI Claudio Musumeci, 

avenida Nelson Braido, bairro São José; a limpeza e revitalização do ponto 

de táxi instalado nesta localidade, rua Rio de Janeiro, esquina com a rua Luís 

Louzã, bairro Santa Paula; a alteração no programa auxílio alimentação, para 

que as pessoas que residam sozinhas em domicílios de nossa cidade passem 

a receber o benefício com a renda de 02 (dois) salários mínimos nacional 
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vigente, que comprove documentalmente a existência de despesa fixa mensal 

obrigatória com moradia, cujo pagamento acarrete a redução de sua renda 

mensal a valor igual ou inferior a 2/3 (dois terços) do Salário Nacional 

vigente; sanar o problema existente no seguinte local: avenida Lions Clube, 

nº 144, bairro Nova Gerty; a instalação da parte do teto da cobertura do 

mobiliário urbano localizado na rua Alegre, nº 450, bairro Santa Paula; e o 

recapeamento asfáltico da rua Clemente José da Silva, bairro Nova Gerty. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3229/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando incentivar a 

doação de leite materno para Banco de Leite no município. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3230/15 a 3235/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a repintura de toda a extensão do referido 

ponto de ônibus: avenida Goiás, nº 677, Centro; a reforma e ampliação dos 

quiosques existentes ao lado do Teatro Paulo Machado de Carvalho, na 

avenida Presidente Kennedy, com a rua Paraguassú, bairro Olímpico; a 

reforma de toda estrutura do heliponto existente dentro do Espaço Verde 

Chico Mendes, bairro São José; a reforma de toda a extensão da pista de 

atletismo existente na seguinte localidade: Estrada das Lágrimas, nº 20, 

bairro São José; o envio de equipe técnica para corrigir os desníveis 

existentes na via pública próximo ao Pateo Catalunya, à avenida Presidente 

Kennedy, bairro Boa Vista; e realizar obras para coibir o desnível existente 

no local, proporcionando qualidade na mobilidade deste trecho:avenida 

Tietê, nº 76, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3236/15 a 3238/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

reparos e manutenção da calçada, na rua Alagoas, nº 683, em frente ao 

comércio Bolo d’Avó, Centro; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da praça da Bíblia, situada na rua Espírito Santo, 

esquina com a rua Pedro José Lorenzini, Centro; e reparos e manutenção da 

calçada, na rua Alagoas, nº 675, em frente a Ótica Jerse, centro. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3240/15 a 3247/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o plantio de árvore no local que se encontra 

preparado na calçada da rua José Paolone, nº 79, bairro Santa Paula; a 

retirada da sinalização de solo, onde se visualiza a demarcação para reserva 

de vaga para táxi, existente nas proximidades do número 301 da rua 

Goitacazes, Centro; a pintura de toda a sinalização de solo na rua Bom 
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Pastor, nº 215, bairro Nova Gerty; aumentar a altura da lombada existente na 

rua Manoel Augusto Ferreirinha, esquina com a rua Giácomo Dalcin, bairro 

Nova Gerty; realizar a recolha dos móveis e materiais que foram jogados na 

calçada da avenida Paranapanema, esquina com a rua santos parra, bairro 

Nova Gerty; efetuar a correta sinalização de solo na rua Goitacazes, nº 301, 

UBS da Criança e do Adolescente Amabili Moreto Furlan, Centro; a limpeza 

da praça que apresenta diversos sacos que foram jogados na parte interna do 

local situado na avenida Paranapanema, esquina com a rua Santos Parra, 

bairro Nova Gerty; e realizar a limpeza de toda a extensão da calçada do 

clube Águias de Nova Gerty, localizado na rua Juruá, bairro Mauá. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3250/15 e 3251/15. Fabio Constantino 

Palacio. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas no imóvel abandonado sito a rua Alegre, nº 1106, bairro Santa 

Paula; e notificar o proprietário do imóvel sito à rua Alegre, nº 1106, bairro 

Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3253/15 a 

3256/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

colocação de placa indicativa de Pontos de Ônibus, instalação de cobertura 

e assentos no local de parada de ônibus, situado na rua Capivari, entre o 

número 614 ao 742, bairro Nova Gerty; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre o Programa de Intercâmbio Educacional, 

vinculado a Secretaria Municipal de Educação; o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a construção de condomínios residenciais 

exclusivos para idosos no município de São Caetano do Sul; e o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre conceder premiação às 

instituições públicas e privadas e à sociedade civil que promovem 

campanhas em prol do Meio Ambiente no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3259/15 a 3262/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: manutenção da iluminação do 

Terminal Rodoviário Nicolau Delic, Centro; recapeamento asfáltico na 

alameda Cassaquera, confluência com a rua Oriente, bairro Barcelona; 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Maria 

Teixeira Mourão Maresti, bem como nas imediações, bairro Cerâmica; e 

conserto/reforma da calçada localizada na avenida Goiás, nº 600, bairro 

Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3266/15 e 

3267/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

recuperação das calçadas - passeios públicos da avenida Goiás, em toda sua 

extensão, bairro Santo Antônio; e a recuperação das calçadas - passeios 

públicos da avenida Senador Roberto Simonsen, em toda sua extensão. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3268/15 e 3269/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

fulcros com adesivos afixados orientando como usar e abastecidos com sacos 

plásticos para recolher a sujeira dos pets em toda a extensão do parque linear, 

avenida Presidente Kennedy; e oferecer curso de primeiros socorros às 

auxiliares de primeira infância. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3272/15 e 3273/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a obrigatoriedade de redução de velocidade dos veículos que transitam pelos 

trechos da avenida Dr. Augusto de Toledo, entre as vias São Paulo e Piauí, 

bairro Santa Paula; e realizar obra que possibilite 

corrigir/diminuir/reformular o ângulo de inclinação da valeta situada na rua 

Maranhão, esquina com a avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa 

Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3278/15 a 3290/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura da faixa de pedestre 

localizada na rua José Roberto, confluência com a rua Porto Calvo, bairro 

Nova Gerty; a manutenção da passagem de pedestres, localizada na 

confluência da rua Serafim Carlos, com a rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

bairro São José; a repintura da faixa de pedestres localizada na rua Porto 

Calvo, próximo ao número 184, bairro Oswaldo Cruz; a repintura da faixa 

de pedestres localizada na rua Martim Francisco, confluência com a rua São 

Paulo, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico e do meio-fio na rua São 

Paulo, confluência com a rua Martim Francisco, bairro Santa Maria; a 

substituição da placa de nomenclatura da rua José Roberto, bairro Nova 

Gerty; a afixar, nos centros esportivos, praças e parques do município, avisos 

orientando atletas amadores a realizar alongamentos musculares de forma 

adequada à prática de seus esportes; tornar mão única de direção a rua 

Humberto de Campos, no trecho compreendido entre a rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira e avenida Guido Aliberti; a reestruturar a valeta 

localizada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, confluência com 

a rua Humberto de Campos, bairro São José; a instalação de placa de 

identificação na rua Humberto de Campos, bairro São José; determinar à 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Lourdes, 

bairro Nova Gerty; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua Paschoalina, bairro Nova Gerty; e determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua José 

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

3291/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implantação de semáforos de pedestres, próximo às casas 

bahia, na esquina da avenida Conde Francisco Matarazzo, com a rua João 

Pessoa, Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3294/15 a 

3302/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto do semáforo 

localizado no cruzamento da rua Castro Alves, nº 684, com a rua Amazonas, 

bairro Cerâmica; a contratação de médicos especialistas, principalmente, nas 

áreas de neurologia e pneumologia, no Centro de Especialidades Médicas, 

localizado na rua Heloísa Pamplona, nº 269, bairro Fundação; a contratação 

de médicos (clínico geral) na UBS - Unidade Básica de Saúde Dolores 

Massei, localizada na rua Senador Fláquer, nº 134, bairro São José; a 

contratação de médicos (clínico geral) na UBS - Unidade Básica de Saúde 

João Luiz Pasqual Bonaparte, localizada na rua Maranhão, nº 611, bairro 

Santo Antônio; a contratação de médicos (clínico geral) na UBS - Unidade 

Básica de Saúde Maria Corbeta Segato, localizada na avenida Prosperidade, 

nº 671, bairro Prosperidade; a contratação de médicos (clínico geral) na UBS 

- Unidade Básica de Saúde Moacir Gallina, localizada na rua Casemiro de 

Abreu, nº 560, bairro Cerâmica; a contratação de médicos (clínico geral) na 

UBS - Unidade Básica de Saúde Nair Spina Benedicts, localizada na rua 

Oswaldo Cruz, nº 134, bairro Oswaldo Cruz; a contratação de médicos 

(clínico geral) na UBS - Unidade Básica de Saúde Dr. Ivanhoé Espósito, 

localizada na rua Flórida, nº 295, bairro Barcelona; e a contratação de 

médicos especialistas nas diversas áreas médicas em toda a rede municipal 

de saúde de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo 

nº. 3141/15. Flávio Martins Rstom. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da rua Santo André, nº 379, nas imediações e rua Boa Vista, 

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

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

nº. 3263/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa AES Eletropaulo, visando sobre o desligamento de 

energia programado para o dia 24 de junho, na rua Antônio Garbelotto, bairro 
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Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3303/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Dalva de 

Oliveira Paganotti. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3320/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Sr. José Eli de Miranda (Zito). Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

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

Ramos, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória do Sr. 

José Eli de Miranda e da Sra. Dalva de Oliveira Paganotti.Assim é procedido. 

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

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

Fazem uso da Nobres Edis: Edison Roberto Parra, Eder Xavier, Jorge 

Martins Salgado e Sidnei Bezerra da Silva. Para um comunicado relevante, 

usam da palavra os Edis Fábio Soares de Oliveira e Jorge Martins Salgado. 

Ninguém mais desejando utilizar a palavra é finalizada a fase da explicação 

pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 4791/14. Edison 

Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada 

pela Comissão de Justiça e Redação, em seu parecer nº 105, de 2015/2016, 

ao Projeto de Lei que “Estimula a disponibilização de cadeiras de rodas no 

interior dos estabelecimentos bancários de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. 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 0642/15. Marcel Franco Munhoz e 

Outros. Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela 

Comissão de Justiça e Redação, em seu parecer nº 106, de 2015/2016, ao 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo à reserva de vagas preferenciais para 

gestantes e pessoas com crianças de colo, em shopping centers, 

supermercados, hipermercados e centros comerciais situados no Município 

de São Caetano do Sul, que disponham de estacionamento para clientes e dá 

outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovada a 

Redação Final”. “Publique-se”. III - Processo nº 5427/14. Aparecido 

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

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 
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a ‘Semana dos Direitos da Criança’ e dá outras providências.”. Parecer da 

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

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

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

2º Turno”. “Publique-se”. IV - Processo nº 7132/14. Jorge Martins 

Salgado. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

incentivo aos estabelecimentos comerciais em afixar, em local visível, 

cartazes informando sobre a não aceitação de pagamento por meio de 

cheques, cartões de débito ou crédito e dá outras providências.”. Parecer da 

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

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

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

2º Turno”. “Publique-se”. Para justificar o voto, faz uso da palavra o autor 

do Projeto, Vereador Jorge Martins Salgado. Em seguida o Sr. Presidente, 

Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, usa da palavra para agradecer a 

presença do Sr. Secretário, Wilson Bonome, na condução dos assuntos com 

o Poder Executivo. V - Processo nº 5231/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Incentiva a utilização do 

Espaço Pedagógico com materiais não estruturados nas escolas municipais 

de educação infantil 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 7141/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo aos postos de 

abastecimento com gás natural veicular (GNV), situados no Município de 

São Caetano do Sul, a somente efetuarem a operação de abastecimento em 

veículos que estejam identificados com o selo do INMETRO em seus 

cilindros 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”. Em 

seguida, o Sr. Presidente comunica ao Plenário que fica convocada Sessão 

Extraordinária, a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 18 de junho, as 

11 horas. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, as dezenove horas e um minutos, encerrada a Sessão. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada 

pelos Srs. Presidente e Primeira Secretária. ................................................... 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  14 

 

 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


