
 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  1 

 

 

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO 

DOS AUTONOMISTAS, AOS TRINTA 

DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta 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 19ª Sessão 

Ordinária é “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. 0743/15. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.875, 

de 17 de junho de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 3597/15. Prefeitura 

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

Decreto nº 10.876, de 18 de junho de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 3629/15. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município o ‘Prêmio Sulsancaetanense de Excelência em 

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

Finanças e Orçamento. Processo nº. 3630/15. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a ceder em comodato à 40ª 

Subsecção de São Caetano do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil - 

Seccional São Paulo, o imóvel destinado a construção de sua sede, nas 

condições que estabelece, e dá outras providências”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3515/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o embarque e 

desembarque de pessoas idosas acima de 60 anos nos veículos de transporte 

coletivo urbano no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 3547/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui 

no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do 
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Sul, a ‘Corrida da Guarda Civil Municipal’, e dá outras providências ". Às 

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

3548/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município, o ‘Dia do Empreendedorismo’, no município 

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

e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3554/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo para a realização do 

reaproveitamento do material orgânico proveniente da poda de árvore e da 

coleta do lixo de feiras livres 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. 3555/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre as diretrizes adotadas pelo município de São Caetano do 

Sul para orientação a pais e professores sobre as características do 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 3556/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Cria o estímulo para a realização gratuita de testes vocacionais a todos os 

alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública 

municipal de ensino e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3557/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Cria o estímulo para implantação de ‘slackpoints’, 

equipamentos públicos destinados à prática de ‘slackline’, nos parques e nas 

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

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

3559/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Decreto Legislativo que 

“Concede Título de Cidadão Sulsancaetanense ao Sr. Francisco Vieira 

Batista, pelos relevantes serviços prestados ao Município”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3562/15. 

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

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

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3576/15. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à instalação de placas 

informativas sobre o desperdício de alimentos em bares, restaurantes e 

praças de alimentação localizados no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 3577/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre o incentivo à entrega gratuita domiciliar de medicamentos 
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de uso contínuo às pessoas com deficiência motora ou multideficiência 

profunda bem como mobilidade reduzida, domiciliadas no município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3578/15. Jorge Martins 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal da 

Diversidade Étnico Racial', e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3582/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Obriga as agências bancárias, 

situadas no Município de São Caetano do Sul, a receberem o pagamento de 

contas de concessionárias e autarquias públicas e dá outras providências.”. 

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

nº. 3583/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Proíbe a 

utilização de bastão de mão monopod, conhecido como ‘pau de selfie’, no 

âmbito do município de São Caetano do Sul, em espetáculos de grande 

aglomeração popular e em estádio de futebol.”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3619/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Projeto de Lei que “Institui a ‘Campanha para a intensificação de 

informações sobre a importância do uso de cinto de segurança no banco 

traseiro dos veículos automotores’, no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 3620/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de 

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

São Caetano do Sul, o ‘Dia de Combate ao Stress’, e dá outras providências”. 

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

nº. 3621/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo 

à entrega gratuita de fraldas descartáveis às pessoas com deficiência, bem 

como às pessoas com mobilidade reduzida, domiciliadas no município de 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3622/15. Jorge Martins 

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

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

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

Orçamento. Processo nº. 3623/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre o incentivo à afixação de cartazes em açougues e 

comércios do ramo situados no município de São Caetano do Sul, a fim de 

informar a procedência da carne que está sendo comercializada e dá outras 

providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
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Orçamento. Processo nº. 3624/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização Sobre o Parto Humanizado’ 

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

e Orçamento. Processo nº. 3625/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a proibição de utilização de celulares, câmeras 

fotográficas ou qualquer outro dispositivo que faça captura de imagens e 

gravação de vídeos nos locais destinados a exames necroscópicos e/ou 

preparação de cadáver para velório e sepultamento, no Município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3631/15. Sidnei Bezerra 

da Silva. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição de uso de fogos de 

artifício e similares nos parques do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 3632/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à reciclagem de entulhos de construção civil com 

incentivo ao uso, a comercialização e a industrialização de materiais 

recicláveis, procedentes do processo da construção civil e demolição no 

município de são caetano do sul e dá outras providências.”. Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3633/15. 

Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que “Institui no calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, ‘a semana de 

valorização do educador’ e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3647/15. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o incentivo à instalação 

de um painel informativo antes da entrada de todos os estabelecimentos que 

disponibilizarem o atendimento tipo Drive Thru, a fim de divulgar 

instantaneamente o tempo real da fila de espera e dá outras providências.”. 

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

nº. 3648/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

incentivo à instalação de ‘bike racks’ nos veículos do sistema de transporte 

coletivo por ônibus do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 3662/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de 

Lei que "Assegura atendimento e encaminhamento rápido a unidades do 

SUS que comportem a complexidade para o caso, com orientação médica às 

mulheres vítimas de violência, com a finalidade de submissão à cirurgia 

reparadora no município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  5 

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

nº. 3663/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que "Institui no 

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

o 'Dia do Frentista', e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3666/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que "Institui no âmbito do município de São Caetano 

do Sul, o estímulo à inclusão do laudo com diagnóstico de médico 

oftalmologista atestando a acuidade visual da criança iniciante na vida 

escolar, no prontuário escolar dos alunos da rede municipal de ensino, e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 3667/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a instituição de área para embarque e desembarque de 

crianças e estudantes, que utilizam como meio de transporte os veículos 

escolares no âmbito do município de São Caetano do Sul, nas condições que 

especifica e dá outras providências". Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processos nºs. 3461/15 a 3465/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: realizar a retirada de veículo na rua 

Flórida, esquina da rua Joana Angélica, bairro Barcelona; a manutenção da 

iluminação pública e as trocas das lâmpadas fluorescente queimadas na rua 

Serafim Constantino, Terminal Rodoviário e imediações, Centro; a 

manutenção no calçadão da avenida Conde Francisco Matarazzo, rua 24 

horas, bairro Fundação; a retirada do tronco na rua Joana Angélica, esquina 

da rua Flórida, bairro Barcelona; e realizar fiscalização devido aos 

caminhões que estacionam em frente às residências situadas na rua Dr. 

Durval Vilalva, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3467/15 a 3469/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a instalação de compartimentos apropriados para a coleta seletiva de resíduos 

na Câmara Municipal de São Caetano do Sul; a instalação de semáforo no 

cruzamento da rua Vanda, com a rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; e 

providenciar fraldas descartáveis gratuitas às pessoas com mobilidade 

reduzida, moradores do município de São Caetano do Sul, mediante pedido 

no P.S.F. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3471/15. Flávio 

Martins Rstom. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

revitalização e rejardinamento da praça Nelson Pedro da Silva, situada no 

cruzamento entre a avenida Paranapanema, com a rua Santos Parra, bairro 

Mauá. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3479/15. Eclerson Pio 
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Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando implantar uma 

plataforma em software (programa de computador) e aplicativos com 

possibilidades de acesso, por meio de smartphones e tablets objetivando 

auxiliar na gestão pública do município e contribuir para agilizar a solução 

das demandas municipais. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

3481/15 e 3482/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a instalação de redutores de água em todas as torneiras das repartições 

públicas do município; e a manutenção e conservação do elevador do centro 

odontológico, situado na rua Lourdes, nº 515, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 3484/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando limpeza e recolhimento 

de lixo nas ruas no entorno da Estação Ferroviária de São Caetano do Sul. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3488/15 a 3491/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: limpeza e manutenção na rua da 

Paz, bairro Mauá; a manutenção da calçada na rua Capivari, EMEI Otávio 

Tegão, bairro Nova Gerty; instalar placa indicativa de pontos de ônibus, 

instalação da cobertura e assentos no local de parada de ônibus, situado na 

rua Capivari, EMEI Otávio Tegão, bairro Nova Gerty; e a retirada do tronco 

na rua Perrella, nº 350, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 3494/15 a 3506/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a realização de poda das árvores existentes na rua Joaquim Nabuco, bairro 

Santo Antônio; a realização das podas das árvores existentes na avenida 

Senador Roberto Simonsen, Centro; a manutenção da calçada da rua José 

Ferrari, bairro Santo Antônio; a manutenção no asfalto da avenida Tijucussu, 

próximo ao cruzamento com a rua Campinas, pois no local existe um grande 

buraco que necessita ser tapado; a poda das árvores existentes na rua José 

Benedetti; a manutenção na valeta existente no cruzamento da avenida 

Lemos Monteiro, com a rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico; a poda das 

árvores existentes na rua José Ferrari, bairro Santo Antônio; a poda da árvore 

localizada na avenida Paraíso, nº 568, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção 

no asfalto, por conta de um grande buraco na rua Rafael Corrêa Sampaio, 

principalmente no trecho do cruzamento com a rua Wenceslau Brás, bairro 

Santo Antônio; a manutenção e recapeamento asfáltico em toda a extensão 

da avenida Senador Roberto Simonsen; o recapeamento asfáltico da rua 

Bertolino da Cunha, esquina com com a avenida Vital Brasil Filho e avenida 
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Dr. Augusto de Toledo; consertar o desnível entre o asfalto e o piso 

permeável na avenida Tijucussu, altura do nº 395, bairro Olímpico; e a 

manutenção no asfalto localizado no cruzamento das ruas Rafael Correa 

Sampaio com a Pinheiro Machado. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3511/15 e 3512/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas seguintes ruas: 

Conceição, Clemente Ferreira e Rui Barbosa, bairro Santo Antônio; e a 

execução da poda da árvore na lateral da Escola Bartolomeu Bueno da Silva, 

na rua Maranhão, nº 22, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 3517/15 a 3519/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a pintura de faixa de solo com os dizeres “Carga e Descarga” na rua 

Conselheiro Lafayette, nº 674, bairro Santa Paula; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na praça das Andorinhas, localizada no bairro 

Santa Maria; e implantar placas de marcação de distância percorrida, nas 

áreas destinadas à prática de caminhadas nos parques da cidade. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3521/15 a 3523/15. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: revitalização das unidades básicas fixas da 

Guarda Civil Municipal, localizadas neste município; substituir o local da 

grade localizada nas dependências do CECAPE, rua Tapajós, nº 300; e 

determinar mão única de direção na alameda Conde de Porto Alegre, bairro 

Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3525/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

revitalização e limpeza do Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3535/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir incentivo fiscal às empresas 

estabelecidas na cidade, que firmarem contrato de trabalho para o primeiro 

emprego de jovens residentes no município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 3536/15 a 3541/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: incentivar os cursos preparatórios para 

vestibular a implantarem em suas salas de aula o Sistema Braile para pessoas 

com deficiência visual e a educação bilíngue para surdos e mudos; dispor 

sobre a concessão de incentivo fiscal para as pessoas jurídicas que firmarem 

contratos de trabalho com pessoas idosas com mais de 60 (sessenta) anos; 

assegurar aos portadores de diabetes melito insulinodependente o direito de 
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concorrerem às vagas reservadas a pessoas com deficiência em concursos 

públicos no âmbito da administração pública municipal; a manutenção das 

condições de acessibilidade nas dependências do prédio do Atende Fácil, 

localizado na rua Major Carlo del Prete, nº 651, Centro; reconhecer ao 

paciente renal crônico, a partir da paralisia total dos rins nativos em 

hemodiálise e diálise peritonial e da constatação do comprometimento de sua 

funcionalidade, o mesmo tratamento legal e os mesmos direitos garantidos 

às pessoas com deficiências; e garantir às funcionárias e empregadas do 

Serviço Público Municipal, que possuam filhos com deficiência mental, 

redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3543/15 a 3546/15. Eder Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda das árvores existente na altura do n° 

914, da rua Castro Alves, bairro Cerâmica; envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a instalação de mesas escolares adaptadas para os 

alunos portadores de necessidades especiais na rede municipal de educação; 

a poda das árvores existente na avenida Dr. Augusto de Toledo (entre as ruas 

Castro Alves e Bertolino da Cunha), bairro Oswaldo Cruz; e aplicar nas 

UBSs - Unidades Básicas de Saúde da municipalidade o método Shantala 

nos bebês de 0 a 2 anos de vida. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3549/15 a 3551/15. 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 

políticas públicas para a profissionalização da mulher no âmbito do 

município de São Caetano do Sul; a poda das árvores e manutenção da 

iluminação pública na rua Conselheiro Lafayette, em frente ao CECAPE, 

principalmente na proximidade do ponto de ônibus; e implantar o programa 

veterinário mirim nas escolas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

3552/15 e 3553/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

disponibilizar de mais vagas para deficientes físicos nos locais reservados 

para estacionamento de Zona Azul no município; e disponibilizar de mais 

vagas de idosos nos locais reservados para estacionamento de Zona Azul no 

município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3563/15 e 3564/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar a faixa de 

pedestres com pintura diferenciada, feitas pela prefeitura, nas vias de grande 

circulação, bem como nas proximidades das unidades escolares de São 
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Caetano do Sul; e implantar sinalização para a travessia de pedestre, no 

cruzamento da rua Ingá, com a rua Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3567/15 a 3570/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de tubos em toda a 

extensão da viela existente na rua São Bernardo, esquina com a rua Giuseppe 

Carnevalle, bairro Boa Vista; a instalação de semáforo na avenida Fernando 

Simonsen, esquina com a rua Espírito Santo, bairro São José; a troca de todo 

o calçamento existente em toda a extensão do ponto de táxi , na rua Boa 

Vista, esquina com a rua Arlindo Marchetti, bairro Boa Vista; e a poda das 

árvores existentes dentro da EMEI Ângela Massei, localizada na rua Dr. 

Afrânio Peixoto, nº 66, bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 3571/15 a 3573/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a pintura, reparos e reforma geral da EMEI 

Luiz José Giorgetti, na rua Graça Aranha, nº 80, bairro Fundação; 

estacionamento correto e permitido das caçambas no município; e criar o 

inventário arbóreo do município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3579/15 a 3581/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: criar o Programa Permanente para o Exame de Próstata na rede 

municipal de saúde; a poda das árvores e arbustos ao longo da avenida 

Presidente Kennedy; e a instalação de lixeiras nas ruas Pará, Manoel Coelho 

e Santa Catarina , Centro. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

3584/15 a 3587/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

do passeio público da rua Rio Grande do Sul, especialmente próximo ao 

número 455, Centro; o recapeamento asfáltico na estrada das Lágrimas, 

especialmente próximo ao número 1722, bairro Mauá; o recapeamento 

asfáltico na rua Pedro de Toledo, especialmente próximo ao número 76, 

bairro Oswaldo Cruz; e a repintura da faixa de pedestres localizada na 

confluência das ruas Silvia e Amazonas, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3591/15 a 3594/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: incluir um livro à cesta básica 

entregue, mensalmente, às famílias cadastradas na municipalidade; uma ação 

de recuperação do asfalto da rua José Bontempo, nº 10, bairro Olímpico; 

substituir a areia dos parques das unidades escolares do município, por areia 
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colorida, antialérgica e atóxica; e melhorar a segurança para a travessia de 

pedestres, na bifurcação, estrada das Lágrimas com a rua Pasteur, bairro 

Jardim São Caetano. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3599/15 

a 3602/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de 

estudos e tratativas para que seja concedido incentivo para o transporte e 

viagem de atletas amadores da cidade, que participem de competições em 

outras localidades, representando o município; a realização de estudos para 

manutenção do recapeamento asfáltico, em especial para melhorar o 

escoamento da água e evitar poças e alagamentos, na estrada das Lágrimas, 

notadamente na margem da pista, sentido São Bernardo do Campo/São 

Caetano do Sul, diante do ponto de ônibus em frente ao Cemitério das 

Lágrimas, bairro Mauá; a realização de estudos para manutenção do 

recapeamento asfáltico, na estrada das Lágrimas, notadamente nas margens 

da pista, sentido São Caetano do Sul/São Bernardo do Campo, bairro Mauá; 

e a manutenção do viaduto dos Autonomistas, no Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3606/15 a 3608/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas nas imediações da rua Capivari, bairro Mauá; determinar à Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua dos Meninos, 

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

nas imediações da rua José Salustiano Santana, bairro Mauá. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processo nº. 3610/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de estudos 

e tratativas para que seja oferecido aos idosos do município outro meio de 

acesso ao transporte coletivo, na cidade, como alternativa a utilização da 

identificação biométrica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

3612/15 a 3618/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de 

árvore na rua José Ferrari, nº 36, bairro Santo Antônio; a retirada do tronco 

na rua Eldorado, nº 577, bairro Prosperidade; a realização de parceria ou 

convênio para implantar o sistema de Base Móvel da Polícia Militar no 

endereço mencionado, rua Maximiliano Lorenzini, entrada da avenida do 

Estado, bairro Fundação; implantar o sistema de Bases Móveis da Polícia 

Militar na avenida Conde Francisco Matarazzo, nas proximidades do SAM’s 

Club, bairro Fundação; a reposição da tampa e manutenção em bueiro 

localizado na rua Piratininga, nº 128, esquina da avenida Goiás, bairro 
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Barcelona; a instalação da cobertura e assentos no local de parada de ônibus, 

situado na rua Eldorado, nº 372, bairro Prosperidade; e a colocação de 

lombada na rua Maximiliano Lorenzini, bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3628/15. Flávio Martins Rstom. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de radares que leiam as 

placas dos veículos e informem as autoridades competentes a posição dos 

carros roubados ou furtados, especialmente na avenida Goiás, bairro Santo 

Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3638/15 a 3643/15. 

Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: realizar a obra de regularização na 

valeta existente no cruzamento da rua Capivari e a avenida Tietê, bairro Nova 

Gerty; a instalação de uma câmera de segurança no local onde existe o 

cruzamento entre a avenida Tietê e a rua Capivari, bairro Nova Gerty; 

ampliar o horário do transporte de cadeirantes e demais pacientes até as 20 

horas; a reforma e manutenção da quadra de esportes localizada na altura do 

número 955, da rua Rio de Janeiro, no cruzamento com a rua Giovane 

Thomé, bairro Santa Paula; a manutenção do asfalto na valeta existente no 

cruzamento da rua Major Carlo Del Prete, com a rua Machado de Assis, 

Centro; e ampliar a “ciclo faixa” que hoje se estende parte pela avenida 

Presidente Kennedy e na extensão da avenida Tijucussu. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3646/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a colocação de lombada na rua 

Conselheiro Lafayette, esquina com a rua Capeberibe (esquina da E. E. Prof.ª 

Idalina Macedo Costa Sodré), bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3649/15 a 3651/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a inserção de mais linhas de ônibus no bairro 

Prosperidade; o conserto da calçada na rua Humberto Fernandes Fortes, nº 

261, bairro São José; e a instalação de novos postes de iluminação e/ou 

melhorar a iluminação dos já existentes no Terminal Rodoviário Nicolau 

Delic. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3655/15 a 3657/15. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Olímpico; a poda das 

árvores antigas em todos os bairros da cidade que estão nos postes de 

iluminação, como as quaresmeiras, ficus e ypês; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Fundação. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3658/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de pontos de recarga 

para cadeirantes portadores de cadeiras elétricas, no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3660/15 e 

3661/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de 

árvore na avenida Presidente Kennedy, altura do nº 3200, bairro Santa Paula; 

e a poda de árvore na rua José Benedetti, nº 503, bairro Santo Antônio. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3664/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma em toda a 

extensão da calçada da rua Santa Catarina, Centro. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3668/15 a 3672/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda da árvore localizada na rua Arnaldo 

Sante Locoselle, defronte ao nº 97, bairro Cerâmica; a pintura de faixa de 

solo com os dizeres ‘carga e descarga’ em frente a empresa de móveis 

escolares, Barga, localizada na rua Regente de Araújo Lima, nº 169, bairro 

Fundação; a possibilidade de conceder algum tipo de bonificação financeira 

ao morador que adotar animal de estimação abandonado e devidamente 

cadastrado no programa da prefeitura “Miaudote”; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da praça Moraes Sarmento, rua 

Nestor Moreira, e rua Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica; e a 

poda de árvore localizada na rua Arnaldo Sante Locoselle, defronte ao nº 97, 

bairro Cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3678/15 a 

3690/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e revitalização da 

EMEI Luiz José Giorgetti, situada na rua Coronel Camisão, nº 320, bairro 

Oswaldo Cruz; a revitalização do Parque Municipal José Alves dos Reis; à 

instalação de semáforos inteligentes com adaptação sonora, para deficientes 

visuais em toda a extensão da avenida Goiás; á instalação de semáforos 

inteligentes com adaptação sonora, para deficientes visuais em toda a 

extensão da rua Amazonas; que seja aplicado o método shantala nos bebês 

de 0 a 2 anos de vida, na casa da gestante de alto risco Dr. Aldo Arenella, 

localizada na avenida Vital Brasil Filho, 55; a instalação de sistema 

específico de iluminação nos abrigos das paradas de ônibus em toda a 

extensão da rua Visconde De Inhaúma; a instalação de sistema específico de 

iluminação nos abrigos das paradas de ônibus de toda a extensão da rua 

Amazonas; a instalação de sistema de iluminação nos abrigos das paradas de 

ônibus de toda a extensão da avenida Goiás; a instalação de sistema de 
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iluminação nos abrigos das paradas de ônibus de toda a extensão da avenida 

Presidente Kennedy; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a obrigatoriedade do uso de aparelho de sensor de vazamento de gás 

nos estabelecimentos que especifica; a poda das árvores existentes na EMI - 

Escola Municipal Infantil Candinha Massei Fedato, localizada na rua Tupi, 

nº 300; à instalação de semáforos inteligentes com adaptação sonora, para 

deficientes visuais em toda extensão da avenida Presidente Kennedy; e à 

instalação de semáforos inteligentes com adaptação sonora, para deficientes 

visuais em toda extensão da rua Visconde de Inhaúma. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3456/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com o apoio de motocicleta na estrada das 

Lágrimas, próximo ao fórum, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3458/15. Aparecido 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o apoio de motocicleta na 

alameda Araguaia, inclusive, nas imediações, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3459/15. Aparecido 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o apoio de motocicleta na rua 

Conselheiro Lafayette, com a rua Oriente, bairro Barcelona. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3460/15. Aparecido 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o apoio de motocicleta na rua 

Nossa Senhora da Candelária, próximo a Igreja Candelária, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3466/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com o apoio de 

motocicleta na avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula  

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3516/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na praça das 

Andorinhas, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado.”. Processo nº. 3526/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Liberdade, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3527/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda extensão 

da rua Arthur Garbelotto, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3528/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua João Euclides Pereira, 

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

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

nº. 3529/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda 

extensão da rua Amadeu Vezzaro, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3530/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Dora, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3531/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda extensão 

da rua Domitila, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3532/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua General Estilac Leal, 

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

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

nº. 3533/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda 

extensão da rua Nélson, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3534/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações em razão 

dos 30 anos de Fundação da Associação Tan Lan Choy Lay Fut Kung Fu 

Shaolin, em nosso município, completados no dia 15 de março passado. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3542/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à 

FEBRABAN, visando sugerir, às agências bancárias de São Caetano do Sul, 

que enviem às pessoas com deficiência visual cartões de crédito e de 

movimentação de contas bancárias com as informações vertidas em 

caracteres de identificação tátil em braile. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3560/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

- Departamento de Água e Esgoto, pelo ingresso no Congresso de Excelência 

e Gestão da Fundação Nacional de Qualidade e pela inscrição da autarquia 

no Prêmio MPE Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3561/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho de São Caetano do 

Sul, pela renovação da parceria com o Núcleo de Contadores da Associação 

Comercial e Industrial de São Caetano do Sul (ACISCS) pelo atendimento e 

formalização gratuita ao Microempreendedor Individual (MEI). Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3574/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua São Paulo, entre as ruas Martim Francisco e Nossa Senhora de Fátima, 

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

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

nº. 3575/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

em toda a extensão da rua Washington Luís e adjacências, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processos nºs. 

3589/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na 

avenida Lions Club, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado.”.  Processo nº. 3590/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Sílvia, entre a rua Visconde 

de Inhaúma e a avenida Presidente Kennedy, em especial, no período 

noturno, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3595/15. Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para o Sr. Roberto 

Sekiya por sua nomeação como Coordenador da Subsecretaria de 

Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa do Estado de São Paulo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3603/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua dos Meninos, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3604/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua José Salustiano Santana, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3605/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Capivari, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3609/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

realização de estudos e tratativas para que seja oferecido aos idosos do 

município outro meio de acesso ao transporte coletivo, na cidade, como 

alternativa a utilização da identificação biométrica. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3626/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de 

Segurança Pública, visando a imediata disponibilização de formulário aos 

interessados que necessitem fazer declaração de pobreza, no balcão do 

Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, devendo as mesmas 

serem aceitas pelos funcionários, evitando, assim, constrangimento 
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desnecessário àqueles que procuram o instituto. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3627/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo Jubileu de Ouro, em comemoração aos 50 anos de 

Fundação da Escola Municipal de Bailado Laura Thomé. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3634/15. Gersio 

Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas principalmente no horário noturno, nas 

imediações das vias: rua Ministro Laudo Ferreira de Camargo, alameda 

Conde de Porto Alegre, rua Henrica Grigoletto Rizzo e rua Francisco Alves, 

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

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

nº. 3635/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações 

das ruas Iguassu, Gurupi e Capivari, principalmente no horário noturno, 

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

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

nº. 3636/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao senhor Odair Fontanelli, Vice-

Presidente da Associação Amigos de Israel, pelo recebimento do prêmio 

Luis Vaz de Camões de Honra ao Mérito, concedido pela Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo no último dia 11 de junho de 2015. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3637/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações pela Conquista da Medalha de Prata na Modalidade 

de Dança Coreográfica no 19º JORI (Jogos Regionais dos Idosos), edição 

2015, ocorrido na cidade de Praia Grande. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. 

 Processo nº. 3652/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo, visando a poda das 

árvores antigas em todos os bairros da cidade e que estão próximas aos postes 

de iluminação, como as quaresmeiras, ficus e ypês. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3653/15. Francisco de Macedo 
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Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro Fundação. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3654/15. Francisco 

de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3659/15. 

José Roberto Espíndola Xavier e Outros. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Ministério da Justiça, Esplanada dos Ministérios, visando 

apresentar ao Congresso Nacional, Projeto de Lei que acrescente a 

“Proibição do porte de arma branca, própria ou imprópria, exceto para fins 

profissionais, devidamente justificados”, ao artigo 6º da Lei 10.826/2003 

(Estatuto do Desarmamento). Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3665/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Governador do Estado de São 

Paulo, visando estudos a fim de possibilitar o parcelamento das dívidas de 

IPVA existentes atualmente em nosso estado. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3673/15. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na praça Moraes Sarmento, rua Nestor Moreira, 

rua Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3674/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à presidente do Fundo Social de 

Solidariedade, Sra. Graça Pinheiro, pela dedicação, carinho e 

comprometimento com a campanha do agasalho da cidade. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3675/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo, visando estudos que avaliem a viabilidade da 

compactação dos fios da rede elétrica do município. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3676/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Net Serviços 
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de Comunicação S/A, visando estudos que avaliem a viabilidade da 

compactação dos fios da rede de telefonia do 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. 3677/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades do Park 

Shopping São Caetano, localizado na rua Castro Alves, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3644/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Lourdes 

Bueno Marques. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 3645/15. Aparecido Inácio da Silva e Outros. Requerimento solicitando 

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

Cantor Cristiano Araújo, aos 29 anos de idade, e da sua namorada Allana 

Coelho Pinto de Moraes, aos 19 anos de idade. 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 de Cristiano Araújo, Allana Coelho Pinto de Moraes e Lourdes 

Bueno Marques. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente, comunica ao 

Plenário que em cumprimento ao disposto nas Resoluções nº 538, de 12 de 

novembro de 1965 e nº 831, de 22 de setembro de 1993, fará uso da palavra, 

em nome do Legislativo, o Vereador Sidnei Bezerra da Silva, a fim de saudar 

a data de “09 de Julho”, comemorativa ao “Dia da Revolução Constituinte 

de 1932”. E assim procede sendo aplaudido no final. O Sr. Presidente solicita 

e assume a Presidência o Edil Roberto Luiz Vidoski que, para dar 

continuidade à presente fase, procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Usaram da palavra os Edis: Aparecido Inácio da Silva, Eder 

Xavier, Jorge Martins Salgado e Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém mais 

desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da explicação pessoal. Passa-

se à fase da Ordem do Dia. Reassume a Presidência o Vereador Paulo 

Higino Bottura Ramos e a Primeira Secretária procede à leitura da pauta. I - 

Processo nº 5428/14. Aparecido Inácio da Silva. 1ª Discussão e Votação do 

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

Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Educação Física’ e dá outras 
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providências.” Parecer de 2013/2014, 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”. II - 

Processo nº 5506/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui a ‘Semana de Incentivo à Produção Literária’ 

na Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul.”. Parecer da Comissão 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

1º turno”. III - Processo nº 7498/14. 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 Municipal de 

Prevenção e Conscientização da Síndrome Alcoólica Fetal’ 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”. IV - Processo nº 

0087/15. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o ‘Dia do Tradutor e Intérprete de Libras’ no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul.”. 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”. V - Processo nº 0208/15. Marcel Franco 

Munhoz. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo 

à utilização de água de reuso para atividades que tolerem águas de qualidade 

inferior, na área da indústria, comércio e serviços gerais, observados os 

padrões exigidos pelos órgãos competentes 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 2897/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. 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 

Municipal das Doadoras de Leite Materno’ e dá outras providências.”, 

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

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

“Aprovado em 1º turno”. Para justificar o voto, usa a palavra o Vereador 

Eder Xavier. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezoito horas e quarenta e seis 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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