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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS ONZE DIAS DO 

MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE.   

 

 

Às dezessete horas e quarenta e quatro 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 21ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª 

Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº 04139/2015. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 10.889 de 31/07/15. 

"Ciente.". Processo nº 04140/2015. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.888 de 31/07/15. "Ciente.". Processo 

nº 04162/2015. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto 

nº 10.890, de 04/08/15. "Ciente.". Processo nº 04237/2015. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Disciplina os procedimentos relativos aos 

depósitos judiciais e administrativos, tributários ou não tributários, bem como 

seus respectivos acessórios, de que trata a Lei Complementar nº 151, de 05 de 

agosto de 2015, que alterou a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro 

de 2014, revogou as leis nºs 10.819, de 16 de dezembro de 2003, e 11.429, de 

26 de dezembro de 2006, e dá outras providências ". "Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04096/2015. Jose 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo às empresas 

distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), situadas no município de 

São Caetano do Sul, para que disponibilizem balanças de aferição de peso dos 

produtos comercializados, em seus espaços físicos ou em seus veículos de 

entrega, aos consumidores, e dá outras providências.". "Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04097/2015. Jose 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Estimula a instalação de 

proteção de vidro ou similar nos balcões de alimentos dos bares e restaurantes 
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que possuem sistema self-service e dá outras providências.". "Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04098/2015. 

Jose Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo aos 

hospitais da rede pública municipal da cidade de São Caetano do Sul, a 

afixarem aviso informando o direito a que aduz o artigo 16 do Estatuto do 

Idoso, e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento". Processo nº 04099/2015. Jose Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que "Estimula, no site oficial da Prefeitura Municipal 

de São Caetano do Sul, via internet, a publicação da relação dos endereços de 

suas unidades de saúde prestadoras de serviços clínicos e ambulatoriais, 

indicando o nome, a especialidade e horário de seus plantões médicos e dá 

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

Orçamento". Processo nº 04130/2015. Eder Xavier. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a realização de vistoria Periódica nos aparelhos de ginástica 

existentes em áreas públicas no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento". Processo nº 04131/2015. Eder Xavier. Projeto de Lei “Dispõe 

sobre disponibilização de cobertura móvel para os cemitérios municipais 

durante o sepultamento, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento". Processo nº 04133/2015. Eder Xavier. Projeto de Lei que 

"Altera a redação dos artigos 3º e 4º da Lei nº 3.656/98, de 27 de março de 

1998, que dispõe sobre a criação do programa ecologia e meio ambiente para 

os estudantes do ensino fundamental da cidade de São Caetano do Sul ". "Às 

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

04145/2015. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui no 

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

'Festival Food Truck' e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça 

e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04146/2015. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo ao agendamento 

online de consultas médicas no site da Prefeitura para pacientes que possuem 

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

e Finanças e Orçamento". Processo nº 04147/2015. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo para implantação de um banco de 

medicamentos nas farmácias da rede municipal de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento". Processo nº 04159/2015. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 
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que “Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, a 'Campanha 

de Prevenção e Orientação sobre a Síndrome de Fournier' e dá outras 

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

Orçamento". Processo nº 04160/2015. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

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

campanha 'Setembro Verde', bem como, o 'dia municipal da luta da pessoa 

com deficiência', e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04161/2015. Jorge Martins 

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

bicicletários nas dependências das escolas públicas e privadas 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 04221/2015. 

Paulo Higino Bottura Ramos e Aparecido Inacio da Silva. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à implantação do projeto 'família hospedeira' no 

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

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04229/2015. 

Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Passeio 

Ciclístico de Aniversário da Cidade' e dá outras providências.". "Às 

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

04263/2015. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

à apresentação de sessões de cinema, de espetáculos de música, teatro, dança 

e de palestras literárias nas escolas da rede pública municipal de ensino de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04264/2015. Sidnei 

Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização de 

Olimpíada de Redação, voltados aos alunos da rede pública municipal de 

ensino do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". "Às 

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

04265/2015. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

à instalação de ponto coletor de lixo eletrônico em próprios públicos da 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". "Às 

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

04285/2015. Jorge Martins Salgado e Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a concessão de licença paternidade de 180 (cento e oitenta) dias 

aos servidores públicos municipais.". "Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento". Processo nº 04287/2015. Fabio Constantino 
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Palacio. Projeto de Lei que “Institui a ‘Rua de Lazer’ no trecho determinado 

da rua Major Carlo del Prete, em São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento". Processo nº 04319/2015. Aparecido Inacio da Silva. Projeto de 

Lei que “Institui, no município de São Caetano do Sul, o incentivo a criação 

do projeto 'de volta para casa', destinado às pessoas com transtornos mentais 

desinstitucionalizadas e dá outras providências.". "Às Comissões de Justiça 

e Redação e Finanças e Orçamento". Processo nº 04342/2015. Fabio 

Constantino Palacio e Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Resolução que 

"Dispõe sobre a realização de Sessão Solene comemorativa ao Dia do 

Advogado, e dá outras providências".  "Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento". Em questão de ordem, o Sr. Presidente esclarece 

à platéia que, uma vez que não havia no Legislativo um projeto para 

comemoração do dia 11 de agosto, encontra-se em trâmite na casa o processo 

que, quanto aprovado, permitirá a celebração em Sessão Solene do “Dia do 

Advogado”.  Processos nºs 04039/2015 a 04051/2015. Gersio Sartori. 

Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a realização de 

estudos no sentido de instalar um Centro de Convivência da Terceira Idade, 

no bairro Fundação; realização de recapeamento asfáltico da rua Amazonas, 

no trecho entre a avenida Paraíso e avenida Fernando Simonsen, bairro 

Oswaldo Cruz; a realização de revitalização da praça da Riqueza, bairro 

Prosperidade; a instalação de equipamentos para ginástica na praça da 

Riqueza, bairro Prosperidade; a realização da revitalização da praça 

Alessandro C. Fiuza, bairro Olímpico;a instalação de equipamentos para 

ginástica na praça Alessandro C. Fiuza, bairro Olímpico; a realização da poda 

da árvore existente defronte ao número 1026 da rua Pelegrino Bernardo, bairro 

Olímpico; a realização de recapeamento asfáltico da rua Amazonas, no trecho 

entre a avenida Paraíso e avenida Fernando Simonsen, bairro Oswaldo Cruz; 

a realização do recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Picuí, bairro 

Olímpico; a manutenção do piso permeável em frente a EE Profª Yolanda 

Ascêncio, localizada na avenida Tijucussu, bairro Olímpico; a realização da 

manutenção da junção entre o asfalto e o piso permeável da rua Maranguá, 

bairro Olímpico; a realização da manutenção da junção entre o asfalto e o piso 

permeável da rua Campinas, bairro Olímpico; e, a realização da manutenção 

da junção entre o asfalto e o piso permeável da avenida Tijucussu, bairro 

Olímpico. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 04053/2015. Gersio Sartori. 

Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando instalar corrimãos nos corredores do 
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Teatro Paulo Machado de Carvalho. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 

04059/2015 a 04065/2015. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: notificar o proprietário do terreno a 

providenciar a rigorosa limpeza e a colocação de tapumes na rua Professor 

Antônio de Queirós Filho, nº 352, bairro Olímpico; colocação de placa com 

os dizeres "CARGA E DESCARGA" na rua Paraguassu, nº 112, bairro 

Olímpico; a doação da imagem de Nossa Srª. da Prosperidade à paróquia do 

bairro Prosperidade; a transferência do orelhão localizado na rua Tiradentes, 

em frente ao nº 597, para a calçada do condomínio do edifício Kensington, 

localizado na rua Maranhão nº 1279, bairro Santa Paula; realizar 

recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Octávio Hildebrando, bairro 

Mauá; a poda na árvore localizada na rua Oswaldo Cruz, nº 470, bairro Santa 

Paula; e, realizar a pintura de faixa de solo com os dizeres "CARGA E 

DESCARGA" na rua Baraldi, nº 917, esquina com a rua Santa Catarina, 

Centro. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 04066/2015. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a recondução do monumento 

que se encontrava na frente do Departamento de Águas e Esgoto (DAE) de 

São Caetano do Sul, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 303, 

bairro São José. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 04067/2015. Jose Roberto 

Espíndola Xavier. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando o aumento de vagas 

para idosos e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no 

estacionamento do parque Chico Mendes. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 

04071/2015. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a 

realizar pintura de faixa de solo com os dizeres "CARGA E DESCARGA" no 

seguinte endereço: rua Martim Francisco, nº 524, bairro Santa Paula. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processo nº 04073/2015. Fabio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Sr. Prefeito, objetivando a criação do espaço praça da Juventude nas 

dependências da antiga garagem municipal, rua Ângelo Lodi, nº 64, bairro 

Olímpico. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04088/2015 a 04094/2015. Jose 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: a fiscalização na avenida Presidente Kennedy (Cidade das 

Crianças), dos veículos de grande porte que são estacionados no logradouro 

para pernoite, colocando em risco pedestres e condutores de demais veículos; 

a troca de lâmpadas de vapor de sódio queimadas nos postes de iluminação 

pública por lâmpadas de LED; o envio de Projeto de Lei a esta edilidade, 

versando sobre a concessão de isenção de Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) aos contribuintes detentores da guarda, tutela e adoção de 
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crianças e adolescentes, conforme o disposto no art. 34 da Lei Federal nº 

8.069/90 e no art. 227 da Constituição Federal; o envio de Projeto de Lei a 

esta edilidade, versando sobre a participação da população negra em peças 

publicitárias a serem realizadas pelos Poderes Executivo e Legislativo; o 

envio de Projeto de Lei a esta edilidade, versando sobre normas de segurança 

para carga e descarga de valores, efetuadas por empresas que operam veículos 

denominados carros-fortes junto aos estabelecimentos econômicos, 

comerciais e financeiros em São Caetano do Sul; a imediata fiscalização nos 

terrenos baldios em nossa cidade; e, envio de Projeto de Lei a esta edilidade, 

versando sobre a política de prevenção, redução e compensação de emissões 

de Dióxido de Carbono (CO2) e demais gases veiculares de efeito estufa. “Ao 

Sr. Prefeito”. Processo nº 04095/2015. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Sr. 

Prefeito, objetivando conceder o "auxílio-moradia" às famílias carentes que 

apresentem situação de vulnerabilidade social. “Ao Sr. Prefeito”. Processos 

nºs 04100/2015 a 04110/2015. Eder Xavier. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: a implementação de sistema de descarga 

econômico na EMEF Prof. Décio Machado Gaia (integral), localizada na rua 

Michel Glebochi, nº 90, bairro Boa Vista; a implementação de sistema de 

descarga econômico na EMEF Prof. Rosalvito Cobra, localizada na rua Silvia, 

nº 670, bairro Olímpico; a implementação de sistema de descarga econômico 

na EMEF Elvira Paolilo Braido (integral), localizada na rua Lisboa, nº 399, 

bairro Oswaldo Cruz; a implementação de sistema de descarga econômico na 

EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza (integral), localizada na rua 

Martim Francisco, nº 177, bairro Santa Paula; a implementação de atividades 

culturais na praça Luiz Olintho Tortorello, localizada entre a avenida Goiás e 

as ruas Manoel Coelho, Rio Grande do Sul e Jayme da Costa Patrão, bairro 

Santo Antônio; a implementação de sistema de descarga econômico na 

EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, localizada na avenida Paraíso, nº 600, 

bairro Nova Gerty; a implementação de sistema de descarga econômico na 

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

implementação de sistema de descarga econômico na EMEF Bartolomeu 

Bueno da Silva, localizada na rua Maranhão, nº 22, bairro Santo Antônio; a 

implementação de sistema de descarga econômico na EMEF Anacleto 

Campanella, localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 849, bairro São 

José; a implementação de sistema de descarga econômico na EMEF Ângelo 

Raphael Pellegrino, localizada na estrada das Lágrimas, nº 1656, Jardim São 

Caetano; e, a implementação de sistema de descarga econômico na EMEF 
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Prof. Vicente Bastos, localizada na rua Humberto de Campos, nº 550, bairro 

São José. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04113/2015 a 04123/2015. Eder 

Xavier. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a 

implementação de sistema de descarga econômico na EMEF Sylvio Romero, 

localizada na avenida Vital Brasil Filho, nº 600, bairro Oswaldo Cruz; a 

implementação de sistema de descarga econômico na EMEF Luiz Olinto 

Tortorello, localizada na rua José Benedetti, nº 550, bairro Cerâmica; a 

implementação de sistema de descarga econômico na EMEF Senador Fláquer, 

localizada na rua Heloísa Pamplona, nº 180, bairro Fundação; a poda da copa 

das árvores existentes na rua Amazonas, entre a rua Castro Alves e a rua 

Engenheiro Rebouças, bairro Cerâmica; a poda da copa das árvores existentes 

na rua Capivari, bairro Nova Gerty; providências a fim de proceder a 

manutenção, consertando a calçada, localizada na rua Amazonas, nº 439, 

Centro; a implementação de sistema de descarga econômico na EMEF Profª. 

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

a instalação de coletores de material reciclado em frente a EMEF Padre Luiz 

Capra, localizada na rua Busch, nº 42, bairro Nova Gerty; a instalação de 

totem de carregadores coletivos para celulares, no Terminal Rodoviário 

Nicolau Delic, módulo 01 e 02, localizados na rua Serafim Constantino, 

Centro; a instalação de tecnologia Wi-Fi gratuita, nos ônibus da 

municipalidade e no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, módulo 01 e 02, 

localizados na rua Serafim Constantino, Centro; e, a implementação de 

sistema de descarga econômico na EMEF Prof. Olyntho Voltarelli Filho, 

localizada na avenida Paraíso, nº 520, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 04125/2015 a 04129/2015. Eder Xavier. Indicações ao Sr. 

Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a implementação de sistema de 

descarga econômico na EMEF Laura Lopes, localizada na rua do Coral, nº 

155, bairro Prosperidade; a implementação de sistema de descarga econômico 

na EMEF Leandro Klein, localizada na rua Prestes Maia, nº 100, bairro Nova 

Gerty; a implementação de sistema de descarga econômico na EMEF 

Oswaldo Samuel Massei, localizada na rua Giovani Perucchi, nº 190, bairro 

Oswaldo Cruz; a implementação de sistema de descarga econômico na EMEF 

Padre Luiz Capra (integral), localizada na rua Busch, nº 42, bairro Nova 

Gerty; e, a implementação de sistema de descarga econômico na EMEF Profª. 

Eda Mantoanelli, localizada na rua Ivaí, nº 63, bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processo nº 04134/2015. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Sr. 

Prefeito, objetivando a poda da árvore localizada na rua Gurupi, em frente ao 
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número 34, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04136/2015 

a 04138/2015. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando 

as seguintes melhorias: o recapeamento asfáltico da rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico na altura do nº 

71 da rua das Pérolas, bairro Prosperidade; e, o recapeamento asfáltico das 

travessas localizadas na rua Pinto Ferraz, Centro. “Ao Sr. Prefeito”. Processo 

nº 04144/2015. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando a realização de palestras e atividades de apoio ao aleitamento 

materno por conta da Semana Mundial de Amamentação, celebrada entre os 

dias 1 a 7 de agosto. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 04148/2015. Eclerson 

Pio Mielo. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a inversão do sentido (mão 

de direção) da rua Antônio Martorelli, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. 

Processos nºs 04150/2015 e 04153/2015. Jose Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: estudos para 

"Elaborar Decreto com intuito de nomear o Anfiteatro da Biblioteca Pública 

Municipal, localizado no quadrilátero compreendido entre a avenida Goiás, 

avenida Dr. Augusto de Toledo, rua Antônio Bento e rua Américo Brasiliense 

(Praça do Professor), bairro Santa Paula, de 'Anfiteatro Rinaldo Gissoni'; 

objetivando “Dispor sobre a obrigatoriedade dos postes para placas de 

sinalização de trânsito do município de São Caetano do Sul serem 

devidamente fechados para que não tenha a possibilidade de infiltração e 

acúmulo de água nos respectivos tubos."; “Dispor sobre a assistência técnica 

gratuita a projeto e construção de moradia econômica às famílias de baixa 

renda."; e, “Dispor sobre o pagamento de seguro/garantia em obras públicas 

no município de São Caetano do Sul". “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 

04156/2015 e 04157/2015. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: a instalação de semáforo, no cruzamento 

da alameda Conde de Porto Alegre, com a rua Ivaí, bairro Santa Maria; e, a 

realização de campanha de orientação dos munícipes sobre a importância da 

hidratação durante a prática de esportes em dias de clima seco. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processos nºs 04163/2015 a 04183/2015. Fabio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: notificar a 

empresa Teto Construtora S/A para realizar a adequação necessária visando 

oferecer segurança aos pedestres que necessitam transitar pelo local 

diariamente; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a 

permanência aos finais de semana, principalmente no horário noturno, da 

guarnição da GCM no vão livre do Centro Digital, localizado na avenida 
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Goiás, nº 950, Centro; a retirada de toda a água existente nos tanques nas 

dependências do Centro Digital do Ensino Fundamental, localizado na 

avenida Goiás, nº 882, Centro; a reforma de todo gradil existente entre o Clube 

Águias de Nova Gerty e a EME Profª Alcina Dantas Feijão, localizado na 

travessa Nilson Monte, bairro Mauá; revitalizar o espaço existente na rua 

Sílvia, esquina com a rua Guaporé, bairro Santa Maria; a troca de bebedouros 

existentes nas dependências do Velório Municipal, localizado na rua Rio 

Grande do Sul, nº 790, Centro; a instalação de sinalização de trânsito na altura 

do número 352 da rua Peri, nº 352, bairro Oswaldo Cruz; a pintura de 

sinalização (faixa amarela) entre a entrada do estacionamento e o portão da 

residência localizada na rua Peri, nº 336, bairro Santa Paula; a renovação 

imediata de todo mobiliário (cadeiras) existentes nas dependências do velório 

do Hospital São Caetano, localizado na rua Rio Grande do Sul, nº 790, Centro; 

a recolocação da placa com a nomenclatura na Praça da Figueira, bairro Boa 

Vista; a instalação de lombofaixa em frente à Congregação Cristã do Brasil, 

localizado na avenida Tietê, nº 1088, bairro Nova Gerty; a criação do espaço 

praça da juventude, nas dependências do Centro Recreativo e Esportivo Sete 

de Setembro, rua Nelson nº 231, bairro Mauá; a poda da árvore, em caráter 

emergencial, no local, rua Niterói, nº 68, Centro; o envio de equipe da 

vigilância sanitária para realizar desinsetização em toda área da rua Niterói, 

nº 276, Centro; a troca de sinalização de trânsito existente no local, 

informando da proibição do trânsito (Sentido Proibido R-3), na rua José 

Henrique de Sá, esquina com a rua Rio Grande do Norte, bairro Nova Gerty; 

a pintura de toda a sinalização de solo existente no local e a instalação de placa 

"não feche o cruzamento", na rua Amazonas, esquina com a rua Niterói, 

Centro; a adequação correta da altura do brinquedo existente no playground 

nas dependências da EMEI Fortunato Ricci, localizada na rua Oriente, nº 333, 

bairro Barcelona; a mudança de vaga exclusiva para farmácia instalada 

atualmente na rua Guaporé para o seguinte endereço: rua Silvia, nº 323, bairro 

Santa Maria; o recapeamento em toda a extensão da rua Lourdes, importante 

via do nosso município, bairro Nova Gerty; a readequação das vagas 

existentes na avenida Paraíso, nº 675, bairro Oswaldo Cruz; e, o atendimento 

ao abaixo-assinado realizado pelos moradores, visando a realização do 

recapeamento de toda extensão da rua João Semenoff, bairro Mauá. “Ao Sr. 

Prefeito”. Processos nºs 04184/2015 a 04199/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes melhorias: a instalação de 

banheiros químicos para os feirantes que trabalham nas feiras livres da cidade; 
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determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, entre as 

6 e 8 horas da manhã, no bairro São José; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no 

bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Santa Paula; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, entre as 6 e 8 horas 

da manhã, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, entre as 

6 e 8 horas da manhã, no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no 

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

notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Mauá; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, entre as 6 e 8 horas 

da manhã, no Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Cerâmica; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, entre as 6 e 8 horas 

da manhã, no bairro Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente, entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Barcelona; 

e, determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, entre 

as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 

04220/2015. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando revitalização/paisagismo do espaço localizado ao lado do 

Complexo Milton Feijão (na lateral da sede da Bengala Azul), av. Walter 

Thomé, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 04225/2015. Paulo 

Roberto de Jesus. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a reposição de 

lâmpadas no escadão situado na altura do número 357 da rua Pelegrino 

Bernardo, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 04227/2015. 

Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando ampliar a 

sinalização de contra-mão na altura do número 496 da rua Vieira de Carvalho, 

bairro Nova Gerty. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 04228/2015. Paulo 

Roberto de Jesus. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando ampliar o 

atendimento do Centro Atenção Psicossocial (CAPS) para adolescente de 
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nossa cidade. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04230/2015 e 04232/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando as seguintes 

melhorias: a criação de centro de lazer no Centro; a criação de centro de lazer 

no bairro Fundação; e, criar, com a Prefeitura de São Paulo, cadastro 

automático junto ao órgão de trânsito da capital, relativo aos taxistas 

cadastrados em São Caetano do Sul, com vistas a evitar o envio de possível 

notificação de multa de rodízio. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 04233/2015 

e 04234/2015. Flavio Martins Rstom. Indicações ao Sr. Prefeito objetivando 

as seguintes melhorias: realizar a limpeza e revitalização do lago do Espaço 

Verde Chico Mendes; e, a poda de árvore, na rua Gonzaga nº 20, trecho entre 

as ruas Oswaldo Cruz e Amazonas. “Ao Sr. Prefeito”. Processos nºs 

04235/2015 e 04236/2015. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Sr. Prefeito 

objetivando as seguintes melhorias: providências em relação ao barulho do 

Grêmio Recreativo e Benefiente Monte Azul, situado na rua Amazonas nº 

1958, bairro Oswaldo Cruz; e, instalação de redutores de velocidade próximo 

ao Colégio Fenix, localizado na rua Martim Francisco, nº 472, bairro Santa 

Paula. “Ao Sr. Prefeito”. Processo nº 03929/2015. Aparecido Inacio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas em todo o bairro 

Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

04068/2015. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul - USCS, pelo seu 47º aniversário. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04086/2015. Jose Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando apresentar a Augusta Assembleia de 

Prefeitos sugestão para criação da "Academia integrada das Guardas 

Municipais da Região Metropolitana do Grande ABC Paulista." Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04087/2015. Jose Roberto 

Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e intensificar o patrulhamento 

ostensivo a fim de inibir o uso e comercialização de linhas de pipas com cerol 

e/ou linha chilena em todo o município. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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"Aprovado.". Processo nº 04111/2015. Eder Xavier. Requerimento 

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

ostensivas ao longo da rua Engenheiro Rebouças, bairro Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04112/2015. Eder 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas próxima ao 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 04141/2015. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à ETEC Jorge Street que, com o comprometimento de 

gestores, professores e alunos, foi classificada pelo ENEM (Exame Nacional 

de Ensino Médio), entre as 10 melhores escolas da região do Grande ABC. 

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

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

04142/2015. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à escola Villare que, 

com o comprometimento de gestores, professores e alunos, foi classificada 

pelo ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), a primeira colocada, dentre 

as 100 melhores escolas da região do Grande ABC. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04143/2015. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações ao SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) pela inauguração de sua unidade de São Bernardo do Campo e 

pela expansão de seus serviços educacionais no Grande ABC. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04149/2015. Jose Roberto 

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

Voto de Congratulações ao excelentíssimo Sr. Governador do Estado de São 

Paulo, Geraldo Alckmin, e ao excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da 

República Federativa do Brasil, Michel Temer, pelos 30 (trinta) anos da 

inauguração da Primeira Delegacia de Defesa da Mulher do país." Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04154/2015. Jose 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 
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Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a sugestão para "Cadastrar e 

divulgar na rede municipal de computadores, pacientes admitidos sem 

identificação, na condição de desconhecidos, em unidades de saúde no âmbito 

dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Grande ABC 

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

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

04158/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de 

campanha de orientação da população da região sobre a importância da 

hidratação durante a prática de esportes em dias de clima seco. Colocado em 

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

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

Edil Aparecido Inácio da Silva, dá continuidade à leitura do Expediente. 

Processo nº 04200/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04201/2015. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas notadamente entre as 6 e 8 horas da 

manhã, no bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº 04202/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04203/2015. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas notadamente entre as 6 e 8 horas da 

manhã, no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 04204/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04205/2015. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 
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Militar, visando rondas ostensivas notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, 

no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 04206/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Prosperidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04207/2015. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas notadamente entre as 6 e 8 horas da 

manhã, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº 04208/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no 

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

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

nº 04209/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas 

notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04210/2015. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas notadamente entre as 6 e 8 horas da 

manhã, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº 04211/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no 

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

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

nº 04212/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas 

notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Centro. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04213/2015. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 
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Militar, visando rondas ostensivas notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, 

no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 04214/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas 

notadamente entre as 6 e 8 horas da manhã, no bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04216/2015. Paulo Higino 

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

Voto de Congratulações pela passagem do Dia do Advogado, comemorado 

anualmente em 11 de agosto. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº 04217/2015. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Escola Municipal de Ensino Médio Profª. Alcina Dantas 

Feijão, por seu destaque dentre as escolas do país que aderiram ao ENEM, 

alcançando o 10º lugar em nível nacional, e 5ª posição dentre as escolas 

públicas do estado de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº 04218/2015. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio 

(EMEFM) Arquiteto Oscar Niemeyer, por seu destaque dentre as escolas do 

país que aderiram ao ENEM, alcançando o 20º lugar em nível nacional, e 10ª 

posição dentre as Escolas Públicas do Estado de São Paulo. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04219/2015. Paulo Higino 

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

Voto de Congratulações à Escola Municipal de Ensino Médio Prof°. Vicente 

Bastos, por seu destaque dentre as escolas do país que aderiram ao ENEM, 

alcançando o 56º lugar em nível nacional, e 22ª posição dentre as Escolas 

Públicas do Estado de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

"Aprovado.". Processo nº 04223/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício a Empresa Viação Padre Eustáquio 

- VIPE, visando a ampliação do itinerário da linha de ônibus circular a bairro 

Mauá, a fim de que ela passe em frente ao Hospital Albert Sabin, onde está 
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localizado o Pronto Socorro Municipal. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04224/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício a Empresa Viação Padre Eustáquio 

- VIPE, visando a ampliação do itinerário da linha de ônibus circular B - bairro 

Mauá, a fim de que ela passe em frente ao Hospital Albert Sabin, onde está 

localizado o Pronto Socorro Municipal. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04226/2015. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Prefeito Paulo Nunes Pinheiro, pelo empenho em tornar a 

cidade mais segura e pelo prêmio de destaque conseguido Smart Cities que 

mapeou o Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 04238/2015. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Tiro de Guerra de 

São Caetano do Sul, pela solenidade em comemoração ao Dia do Soldado. 

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

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

04239/2015. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao jornal Diário do 

Grande ABC, pela realização da nona edição do "desafio de redação". 

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

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

04244/2015. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Senador Fláquer pela participação no estudo sobre 

atividade física na infância e adolescência, que foi destaque na Rede Globo. 

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

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

04247/2015. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio 

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

constantes nas imediações do Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, localizado 

na avenida Walter Thomé, nº 64, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04250/2015. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 
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Polícia Militar, visando rondas ostensivas principalmente nos horários de 

entrada e saída dos alunos, nas imediações da E.E. Professora Maria da 

Conceição Moura Branco que fica localizada na rua Tapajós, nº 1085, bairro 

Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

04252/2015. Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à equipe técnica de ginástica rítmica de São 

Caetano do Sul, pela conquista do Campeonato Brasileiro e a consequente 

vaga no Campeonato Sul-Americano. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04266/2015. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao colégio Villare, extensivo aos diretores, professores, 

alunos, pais e colaboradores, por ocupar, com a média 691,95 conquistada no 

último Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, o topo do ranking regional 

entre as Unidades Públicas e Privadas, e a 34ª Posição Nacional. Colocado em 

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

em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04267/2015. Edison Roberto 

Parra. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - 

Sede, visando a poda de árvore localizada na rua Washington Luís, nº 401, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 04268/2015. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - Sede, visando a poda de árvore localizada 

na rua Padre Mororó, nº 208, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04269/2015. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas ruas Ribeirão Pires, São Sebastião, Carmine 

Perrella e João Rela, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Aprovado.". Processo nº 04270/2015. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Sr. 

Roberto Canavezzi, pela posse no conselho curador da Fundação ABC. 

Processo nº 04274/2015. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 18º aniversário 

da instituição Cláudio Amâncio. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

"Aprovado.". Processo nº 04275/2015. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a escola Villare pelo resultado obtido no ENEM 2014 como 

a 1ª Escola do ABC, 5ª da Cidade de São Paulo, 8ª do Estado de São Paulo e 

34ª do Brasil, sendo novamente orgulho da cidade de São Caetano do Sul. 

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

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

04298/2015. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos atletas de tênis de mesa Hugo 

Calderano, Gustavo Tsuboi e Caroline Kumahara, em razão da conquista de 

medalhas nos jogos Pan-Americanos de Toronto. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04299/2015. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações às atletas Raphaella Galacho e Iris Sing, em razão da 

conquista das medalhas de bronze nos jogos Pan-Americanos de Toronto 

2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

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

04300/2015. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações em razão do aniversário de 44 

anos de Fundação da empresa Rebal Comercial LTDA, comemorado no dia 

19 deste mês. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 04310/2015. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da avenida do Estado, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04222/2015. Marcel Franco 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Maria Menina Apolonio. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Processo nº 04262/2015. Gersio 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Ruth Sorcinelli Marinotto. Colocado 

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

Colocado em votação, fica "Aprovado.". Em questão de ordem, o Edil 
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Gersio Sartori, autor do projeto solicita que, em homenagem à familia 

presente, que seja feita a leitura do Voto de Pesar na sua íntegra. Assim é 

procedido. Em questão de ordem, o Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura 

Ramos, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória da Sra. 

Maria Menina Apolonio e da Sra. Ruth Sorcinelli Marinotto. 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. Usaram da palavra os Edis: Aparecido Inácio da Silva, 

Eclerson Pio Mielo, Eder Xavier, Edison Roberto Parra, Fabio Constantino 

Palacio, Fábio Soares de Oliveira, Jorge Martins Salgado, José Roberto 

Espíndola Xavier. Assume a Presidência da Mesa, a Sr.ª 1ª Secretária, Magali 

Aparecida Selva Pinto, que chama à tribuna, o Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos.  Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da 

explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. Em questão de ordem 

o Vereador Gersio Sartori solicita inversão de pauta da Ordem do Dia 

referente aos itens I e II, passando o Processo nº 3630/15 a figurar como item 

I e o Processo nº 3629/15 a figurar como item II. Colocado em votação a 

inversão dos itens I e II da pauta da Ordem do Dia, fica “Aprovada”. O Sr. 

2º Secretário procede a leitura da pauta da Ordem do Dia. I - Processo nº 

3630/15. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do 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 à construção de sua sede, nas condições que estabelece e dá 

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

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

Presidência da Mesa Diretora o Sr. Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura 

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

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

“Publique-se”. Em questão de ordem, o Sr. Presidente, por conta da 

aprovação do Projeto de Lei, convida para falar na tribuna o Presidente da 40º 

Subseção de São Caetano do Sul, o Sr. Dr. Adilson Paulo Dias. II - Processo 

nº 3629/15. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município, o ‘Prêmio 

Sulsancaetanense de Excelência em Gestão’ e dá outras providências.”. 

(Apensado o processo nº 7363/14, de autoria do vereador Fabio Constantino 

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

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

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

4856/14. Carlos Humberto Seraphim. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Proíbe a utilização, por pessoas públicas ou privadas, mesmo que de 

forma temporária, de mais de 1/3 (um terço) ou 33% (trinta e três por cento) 

da área reservada ao passeio público no Município de São Caetano do Sul e 

dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra 

na mesa o pedido de arquivamento do próprio autor. Colocado em votação o 

pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se”. IV - Processo nº 

4027/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul a receber em doação, 

com encargos, os bens que especifica, transferidos pela União por intermédio 

do Ministério da Saúde 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”.  V - 

Processo nº 6122/14. Fabio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade da instalação de dispenser de 

álcool gel, próximo aos terminais de autoatendimento bancário, no Município 

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

Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. Colocado em 

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

questão de ordem o autor do Projeto, Vereador Fábio Soares de Oliveira 

solicita Pedido de Vistas por 1 (uma) sessão. Colocado em votação o pedido 

de vistas, fica “Aprovado”. “Vistas por 1 (uma) sessão”. Esgotados os 

motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às 

dezenove horas, 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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