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A população de São Caetano do Sul é conhecida por exigir 
total empenho de seus representantes na gestão do município. 
As reinvindicações incluem todos os segmentos públicos, com 
ênfase, especialmente, aos serviços de Saúde e Educação, que 
são referências históricas e exemplos para o nosso Brasil.

Neste contexto, a Câmara exerce papel fundamental para 
garantir que os anseios da população sejam efetivados em 
ações concretas de governo, além de protagonizar debates 
que objetivam garantir a boa governança, a transparência e 
a fiscalização dos atos do poder Executivo.

A Câmara transformou-se no centro de debates de São Caetano 
do Sul, o grande palanque que dá voz a todos os cidadãos. 
Nos últimos anos, passou de coadjuvante a protagonista 
no que diz respeito ao que afeta o cotidiano do morador. O 
cidadão ganhou voz ativa e o Legislativo conquistou, de fato, 
papel fundamental neste processo.

Pela primeira vez na história, a Câmara edita publicação que 
amplia os horizontes de clarear os atos públicos. É a Revista 
São Caetano do Sul: Trabalho e Transparência que, em suas 
páginas, traz as conquistas do biênio 2017/2018, tanto na 
gestão da Casa de Leis quanto nas lutas junto ao Executivo 
que resultaram em eficientes políticas de gestão.

Destacamos as medidas de economicidade, tendo como 
exemplo a maior devolução já efetivada pela Câmara aos 
cofres da Prefeitura: R$ 9,6 milhões, fruto de gestão eficiente 
da instituição, como os cortes de cargos comissionados e a 
instalação de lâmpadas de tecnologia LED. Para garantir 
maior controle social, aperfeiçoou o Portal da Transparência 
e criou a Ouvidoria e a Corregedoria, ações de combate à 
corrupção.
 
A Câmara está mais digital, moderna, eficiente e transparente. 
E a sua participação foi, é e será sempre essencial. Porque 
a Câmara de São Caetano do Sul é a sua voz, em defesa da 
cidade e do interesse público.
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Um grupo de autonomistas foi em caravana agradecer ao governador do Estado de 
São Paulo a aprovação da emancipação política de São Caetano do Sul, e ao mesmo 
tempo, fazer a entrega de uma lembrança ao governador Adhemar de Barros. Vereadores da 1ª Legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul (1949 – 1953)

As comemorações da vitória autonomista defronte ao Recreio do Momi, 
na Barra Funda, atual Bairro Fundação

Família De Martini

Foto de 3 de abril de 1949, durante a posse do prefeito Ângelo Raphael Pellegrino, 
na Câmara Municipal. Da esquerda para a direita, o prefeito Ângelo Raphael 
Pellegrino, o presidente da Câmara Accácio Novaes e o vereador João Dal’Mas.

24 de outubro de 1948, Avenida Francisco Matarazzo, após o resultado 
do plebiscito de São Caetano do Sul, as comemorações da população
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SÃO CAETANO E CÂMARA: 

DE PROGRESSO
HISTÓRIAUM

A

A história de São Caetano do Sul começa em 1631, quando os 
frades beneditinos do Mosteiro de São Bento instalam-se na 
região denominada Sítio do Tijucussu, fundando a Fazenda 
São Caetano. Em 28 de julho de 1877 é instalado o Núcleo 
Colonial, com o primeiro grupo de italianos colonizadores, 
integrado por 28 famílias.
 
A Câmara surge em 3 de abril de 1949, após a emancipação 
político-administrativa de São Caetano do Sul, resultado 
do Movimento Autonomista. Os primeiros 21 vereadores foram 
eleitos em pleito realizado no mês anterior, formando 
a primeira legislatura.

Nestes 69 anos a cidade se desenvolveu em ritmo acelerado. 
Progresso que teve e tem participação efetiva do Legislativo, 
sempre apoiando os melhores projetos para o município e os 
moradores. Atualmente, a Casa está em sua 17ª legislatura, 
sendo composta por 19 parlamentares.

Reunião em que foram qualificados todos 
os eleitores autonomistas. Fumando charuto, 
Fernando Piva.

Manifestação pró-autonomia 
de São Caetano do Sul, realizada no Cine Max, em 1948
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CORREGEDORIA 
E OUVIDORIA
 SÃO MARCOS 
NO COMBATE 
À CORRUPÇÃO

CRIAÇÕES DA 

Criados em 2017, a Corregedoria Geral e a 
Ouvidoria são departamentos fundamentais 
não somente para a transparência como para 
o combate à corrupção. O corregedor atua 
como um fiscalizador dos atos praticados 
pelos servidores da Casa; já o ouvidor 
é o representante dos cidadãos na Câmara, 
acompanhando as demandas da sociedade 
civil encaminhadas à Casa.  

A atuação da Câmara de São Caetano do Sul é transparente. 
Diversas ações e mecanismos foram criados para jogar luz 
ao trabalho da Casa, possibilitando que todos os cidadãos 
acompanhem a atividade parlamentar e tudo o que a cerca, 
como orçamentos, despesas, licitações, contratações de 
empresas prestadoras de serviços etc.

SÃO CAETANO DO SUL | TRANSPARÊNCIA

Com as transmissões ao vivo das 
sessões ordinárias, extraordinárias 
e das audiências públicas pelo Facebook, 
a Câmara de São Caetano do Sul aproximou 
o trabalho em plenário dos munícipes, 
permitindo que as atividades possam ser 
acompanhadas de qualquer lugar. 

Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul

TRANSMISSÕES

NA INTERNET APROXIMAM 
AO VIVO

A CÂMARA
DO CIDADÃO
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SER

TRANSPA
RENTE

É TER RESPEITO POR VOCÊ
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Os trabalhos da Câmara possuem grande relevância para o dia a dia de São Caetano do Sul. 
E os números ajudam a ilustrar essa condição. De janeiro de 2017 a agosto de 2018, 13.758 
proposituras tramitaram pelo Legislativo, com destaque para: 

Quase 14 mil proposituras revelam o 

COMPROMISSO
DA CÂMARA COM VOCÊ

9.724 2.870 653
INDICAÇÕES REQUERIMENTOS

PROJETOS 
DE LEI
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Criação da EMEI José Auricchio Fórum Municipal de Educação Programa Nossa Nota

Auxílio Uniforme Escolar Parceria com a Associação dos 
Patrulheiros Mirins para a prestação 
de serviços na Prefeitura

Programa de 
Parcelamento de Débitos – PPD

Bolsas de estudos no Instituto 
Mauá de Tecnologia

Bolsas de estudos na USCS

Universidade Aberta 
da Terceira Idade (Unimais)

Cadin Municipal

Desconto para o aluno 
ficar em dia com a USCS

Agente Cidadão Sênior
Regularização de imóveis

Bolsas de Estudos na 
Fundação das Artes

Programa Agente Jovem 

Fundo Municipal de Proteção 
e Defesa dos Direitos da Mulher

Programa Mais Oportunidade
Conselho Municipal de Esportes 
e Lazer

Criação do Sistema 
Municipal de Ensino

Criação do Saesa (Sistema de Água, 
Esgoto e Saneamento Ambiental)

Criação do Diário Oficial Eletrônico 
do Município

Confira algumas das        leis do Executivo 
que já fazem a diferença na nossa cidade:

89

1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21

São Caetano do Sul possui 18 Conselhos Municipais, de diversas áreas. 
Envolvem mais de 600 lideranças, que representam a sociedade junto 
à Prefeitura. São poderosas ferramentas de participação popular para 
o desenvolvimento da nossa cidade. 

Entre eles está o Conselho Municipal de Cidadania e Participação Social 
(Comcipas). Sua principal atribuição é organizar a participação popular 
no governo, realizando audiências públicas, reuniões de prestação de contas 
com os secretários municipais, visitas técnicas de controle social nos órgãos 
da municipalidade e muitas outras ações que têm o objetivo de fortalecer a 
política de gestão democrática e participativa de São Caetano do Sul. A Sede 
dos Conselhos fica no 5º andar do prédio onde funciona a Câmara 
(Avenida Goiás, 600 - Bairro Santo Antônio). Participe.

Conselhos Municipais são poderosas 
ferramentas de participação popular

SÃO CAETANO DO SUL | TRANSPARÊNCIA
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SITE
DO LEGISLATIVO É

O site permite o acesso à informação com maior facilidade, 
disponibilizando o trabalho parlamentar realizado e o 
conteúdo administrativo de uma maneira mais intuitiva, 
permitindo ao cidadão um acompanhamento mais eficaz 
do trabalho desenvolvido pelo Legislativo da cidade. 

REFORMULADO

E MAIS

DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO 

FACILITA A BUSCA 
POR INFORMAÇÕES

Os atos oficiais do poder Legislativo podem ser encontrados na internet no 
Diário Oficial Eletrônico do município, permitindo o acesso fácil, rápido e 

instantâneo das publicações referentes às atividades administrativas da Casa. 

SÃO CAETANO DO SUL | TRANSPARÊNCIA 13SÃO CAETANO DO SUL | TRANSPARÊNCIA
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Lançado em julho deste ano, o aplicativo Cidadão na Câmara foi 
desenvolvido como mais uma ferramenta para que a população possa 
acompanhar o trabalho dos vereadores, aproximando cada vez mais 
a Câmara da sociedade. Com ele, o munícipe pode fazer solicitações 
diretamente para a Casa, além de acompanhar as proposituras que 
tramitam no Legislativo.

APP
CIDADÃO

A MELHORA DE 
SÃO CAETANO ESTÁ 
EM SUAS MÃOS

NA CÂMARA

BAIXE AGORA

SÃO CAETANO DO SUL | TRANSPARÊNCIA

PERSONALIDADES SÃO HOMENAGEADAS 
NO LEGISLATIVO
Quem fez e faz por São Caetano do Sul agora 
é homenageado com a Medalha dos Autonomistas, 
anualmente, em sessão solene que ocorre nas 
dependências da Câmara. Personalidades que 
possuem o “espírito autonomista” recebem a 
honraria, que remete à força daqueles que 
lutaram pela independência do município.

É momento solene, em que a Câmara reconhece, 
por meio de uma linda medalha, pessoas de 
destaque e que auxiliaram no desenvolvimento 
da cidade. Comissão especial do Legislativo 
faz rigorosa avaliação para outorgar a honraria.

Líder autonomista 
Mário Dal’Mas

A QUEM FEZ E FAZ POR SÃO CAETANO

RECONHECIMENTO

15SÃO CAETANO DO SUL | RECONHECIMENTO
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RESPONSABILIDADE COM SEU

Ter responsabilidade com os 
gastos públicos é ter compromisso 
com a população de São Caetano 
do Sul. Este é o modelo de gestão 
implantado pela Câmara.DI

RO
NHEI

CÂMARA DE 
SÃO CAETANO 
ECONOMIZA 
E DEVOLVE 
R$ 9,6 MILHÕES 
À PREFEITURA

novas escolas
MUNICIPAIS

2

Programas sociais

Fruto de gestão responsável, a Câmara de 
São Caetano do Sul devolveu aos cofres da 
Prefeitura, em 2017, cerca de R$ 9,6 milhões, 
o maior montante da história. 

O dinheiro foi economizado e 
disponibilizado ao Executivo para 
ser investido nos segmentos em que a 
população mais precisa. Em decorrência da 
crise econômica do País, São Caetano do 
Sul também precisou reduzir custos e tornar 
a máquina mais produtiva, entretanto 
utilizando menos recursos.A ECONOMIA 

AJUDOU A FAZER:
de parques 
e praças

SEGURANÇA

REVITALIZAÇÃO

REFORMAS de escolas
 e unidades de saúde

SÃO CAETANO DO SUL | RESPONSABILIDADE

1 MILHÃO
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A Câmara conta com uma equipe de gestores responsável em gerar 
eficiência nos gastos públicos, monitorar os investimentos e propor 
novas soluções para ações de gestão. Trata-se da Comissão de 
Eficiência dos Gastos Públicos, inovação nos atos da administração do 
Legislativo e que promove, na prática, o enxugamento dos contratos.
Assim, o Legislativo corta os excessos, elimina desperdícios e freia os 
custos da máquina da Câmara. É trabalho de gestão, que inclui desde 
o consumo de copos até contratos de informática, por exemplo.

CARGOS COMISSIONADOS

COM folha de pagamento

SÃO EXTINTOS E 
DERRUBAM CUSTO

LEGISLATIVO 
INOVA E CRIA 
COMISSÃO PARA 
CONTROLAR 
GASTOS

20 %Menos cargos por 
indicação e mais 
eficiência. Com 
essa política, a 
Câmara cortou

dos cargos comissionados e 
produziu economia de mais de

ação que equilibrou o número de cargos em comissão e os 
postos preenchidos via concurso público, fato que atendeu, 
inclusive, às determinações do Ministério Público.

Isso significa mais respeito pelo dinheiro da população, 
que possibilitou investimentos em setores essenciais do 
governo municipal. O custo da folha caiu, sem perda, 
contudo, da qualidade dos serviços prestados à comunidade.

NO ANO,

SÃO CAETANO DO SUL | RESPONSABILIDADE



A digitalização do acervo da Câmara permite não 
somente o início da modernização da Casa, como 
também a proteção de seu acervo de mais de 2 milhões 
de documentos, composto principalmente por processos 
de natureza legislativa, administrativa e jurídica, 
preservando a história da Câmara Municipal.

DIGITALIZAÇÃO 
DO ACERVO 
PRESERVA A 

HISTÓRIA DO 
LEGISLATIVO

18

MAIS DE 2 MILHÕES 
DE DOCUMENTOS 

PRESERVADOS

E SUSTENTÁVEIS ALÇAM
PRÁTICAS MODERNAS 

CÂMARA
Atual legislatura alçou a Câmara a um novo 
tempo: o da modernização de suas práticas, 
sempre buscando o viés da sustentabilidade.

A UM NOVO TEMPO

SÃO CAETANO DO SUL | MODERNIZAÇÃO

A conquista do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros) pela Câmara Municipal garante 
que o prédio vistoriado está em conformidade 
com as normas de segurança contra incêndio e 
pânico, tendo os equipamentos que compõem o 
prédio, como mangueiras de incêndio e placas de 
sinalização, devidamente trocados e adequados 
à nova legislação. A Câmara também realiza 
cursos de brigada de incêndio, preparando os 
servidores sobre como proceder em situações de 
emergência. 
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LÂMPADAS DE 
LED GARANTEM 
EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA NA 
CASA DE LEIS

A criação do programa de Eficiência Energética e 
Sustentabilidade resultou na substituição de lâmpadas 
fluorescentes para LED do térreo, primeiro, segundo e 
terceiros andares do prédio da Câmara, além do Plenário 
dos Autonomistas. A iniciativa possibilita economia de até 
50% na conta de energia elétrica. As lâmpadas substituídas 
foram doadas à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 
que poderá reutilizá-las conforme a demanda.

PRÉDIO DA CÂMARA 
CONQUISTA AVCB

SÃO CAETANO DO SUL | SUSTENTABILIDADE



PROGRAMA 
DE ESTÁGIO

  INSERE JOVENS 
NO MERCADO 
    DE TRABALHO

A Câmara de São Caetano do Sul passou 
a oferecer vagas de estágio para estudantes 
do Ensino Superior e Médio, por meio de 
convênio com o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), dando oportunidade não 
somente de emprego, mas também de aprendizado 
no setor público para jovens que estão iniciando 
no mercado de trabalho.

São 13 estagiários nas diretorias Administrativa, 
Jurídica, Econômica e de Comunicação. Entre 
eles, Ana Carolina Azevedo, estudante do curso 
de Jornalismo e que está em seu primeiro estágio 
na área. Além de encarar a oportunidade como 
crescimento profissional, sendo uma porta de 
entrada para o mercado de trabalho, a estagiária 
vê também como um crescimento pessoal. “Posso 
aprender como desenvolver uma postura coerente 
com o ambiente de trabalho, de uma maneira mais 
formal.” Para Ana Carolina, o estágio possibilita 
juntar a teoria que é vista no 
curso e a prática, realizada 
na Câmara.

Trabalhar aqui me faz ter um olhar mais apurado na área 
que estou estudando. Consigo colocar em prática a teoria 
que aprendo na universidade.

Ana Carolina Azevedo, estudante de Jornalismo e estagiária da Câmara.

“
“

20 SÃO CAETANO DO SUL | OPORTUNIDADE

O PROGRESSO DO PEQUENO

PASSA 
PELA

GI
GAN
TE CÂMARA

Apesar de independentes, Legislativo 
e Executivo são poderes harmônicos, 
ou seja: precisam caminhar em sintonia 
para que o trabalho de ambos resulte 
na melhora da qualidade de vida da 
população. 

E é isso o que vemos em São Caetano 
do Sul, com a Câmara apoiando as ações 
que, de fato, contribuem para a nossa 
cidade avançar.

21SÃO CAETANO DO SUL | AVANÇO
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TER O 
UNIFORME ESCOLAR 
ESTÁ MAIS FÁCIL

ABONO É 
RECONHECIMENTO A 
4.000 FUNCIONÁRIOS 
DA EDUCAÇÃO

BOLSAS DE 
ESTUDOS COM 
CRITÉRIOS MAIS 
JUSTOS

Uma Educação de qualidade se faz 
valorizando os profissionais e atendendo 
às suas reivindicações. Por isso a Câmara 
aprovou o abono em 11 parcelas aos cerca de 
4.000 funcionários da rede municipal. Além 
de um justo reconhecimento ao trabalho 
desempenhado, um incentivo para que a 
Educação de São Caetano do Sul siga como 
uma das melhores do Brasil.

Em 2018, os mais de 20 mil 
alunos da rede municipal 
de ensino receberam os 
uniformes logo no início 
do ano letivo. Isso foi 
possível graças à criação 
do Cartão Uniforme, 
aprovado pela Câmara. 
Com o crédito de R$ 200 
concedido pela Prefeitura, 
os pais escolhem a malharia 
de sua preferência para 
comprar as peças. 
Rápido e prático.

SÃO CAETANO DO SUL | EDUCAÇÃO

530
A Câmara indicou a necessidade de criação de novas 
vagas na Educação Infantil e a Prefeitura atendeu com 
a construção das EMEIs José Auricchio, no Centro 
(inaugurada em fevereiro de 2017), e Profª Telma Silvia de 
Aguiar Brito, no Bairro Barcelona (inaugurada em junho 
de 2018).

As duas novas unidades de ensino garantem 530 novas 
vagas em período integral às crianças de 4 meses a 5 anos 
de idade de São Caetano do Sul. No Caso da EMEI José 
Auricchio, a Câmara precisou aprovar a utilização do 
prédio como escola (antes era usado como almoxarifado 
da Prefeitura).

23

VAGAS NA

NOVAS 
ESCOLAS GARANTEM

EDUCAÇÃO
INFANTIL

Revitalizações 
Pais de alunos de algumas 
escolas da rede municipal 

reivindicaram reformas nas 
unidades de ensino.

A Câmara acompanhou e 
encaminhou as solicitações 
ao Executivo, que, em 2018, 
destinou R$ 2 milhões para a 
revitalização de 14 escolas.

As bolsas de estudos para cursos superiores existem há 
décadas em São Caetano do Sul. No entanto, faltavam 
ajustes, como critérios mais justos e objetivos para a 
concessão, antiga reivindicação da população. Ouvindo os 
moradores, a Câmara debateu com a Prefeitura um novo 
projeto, aprovado neste ano, que estabeleceu critérios sociais 

(renda familiar de até três salários mínimos), por tempo 
de moradia (residir na cidade há no mínimo quatro anos) 
e por mérito (nota no ENEM). Já são 200 contemplados 
na USCS e no Instituto Mauá de Tecnologia. Além disso, 
foi aprovada a concessão de bolsas para professores da 
rede municipal cursarem Mestrado.

SÃO CAETANO DO SUL | EDUCAÇÃO
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A Câmara comemorou, em 2018, o cinquentenário 
da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
(USCS). A sessão solene, no campus Barcelona, reuniu 
a comunidade acadêmica da região. Foi momento de 
celebrar o crescimento da Universidade (traduzido 
no novo Campus Conceição) e, principalmente, 
reverenciar os esforços continuados da instituição.

A USCS já formou mais de 30 mil alunos e, atualmente, 
tem cerca de 10 mil estudantes. São mais de 40 cursos 
de graduação, além de programas de especialização, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado. O processo 
de internacionalização também merece destaque, 
pois a USCS possui parcerias com seis instituições de 
ensino brasileiras, além de convênio com mais de 40 
instituições internacionais, em países como Portugal, 
México, Itália e Espanha.
 
A Câmara aprovou as alterações na concessão de 
bolsas, tornando os critérios mais justos, e garantiu 
a 200 alunos de baixa renda a oportunidade de 
auxílio integral, além de ter criado, em projeto 
também discutido na Casa de Leis, o Programa de 
Financiamento Estudantil Próprio (FEP), com a 
possibilidade e atender 1.270 estudantes por semestre.

CÂMARA 
COMEMORA

ANOS DA USCS
50

SÃO CAETANO DO SUL | EDUCAÇÃO

As obras realizadas no Hospital de Emergências Albert 
Sabin, no Bairro Santa Paula, farão do equipamento 
referência em atendimento aos munícipes. A unidade 
foi fechada para reforma no fim de 2017 – 100% dos 
serviços e os 500 profissionais do local foram transferidos 
temporariamente ao Hospital São Caetano, reaberto pela 
Prefeitura com funcionamento 24 horas.

A Câmara aprovou o projeto de lei que permitiu a reforma 
do Albert Sabin por meio de repasse de R$ 3 milhões da 
USCS, como contrapartida pelos alunos da universidade 
utilizarem os equipamentos de Saúde do município. 
A principal novidade é a ala infantil, que possibilitará que 
o atendimento seja direcionado às crianças e aos adultos.

A revitalização, de grande porte, inclui melhorias em todo 
o espaço, de 3 mil m²: substituição do telhado, instalação 
de aparelhos de ar-condicionado, reparos no forro e no 
piso, revisões hidráulica e elétrica, e troca de todas as 
paredes de drywall por alvenaria.

Destaque também para a instalação de um tomógrafo 
de 16 canais multidetectores e a reestruturação do sistema 
de informatização, que garante atendimento mais rápido 
e de maior qualidade aos pacientes.
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HOSPITAL
SÃO CAETANO
É REABERTO

ALBERT SABIN 
SERÁ REFERÊNCIA
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São Caetano do Sul enfrentava 
há alguns anos problemas pontuais 
de desabastecimento de remédios 
nos postos de Saúde. Mas a luta 
da Câmara junto à Prefeitura 
para atender às necessidades 
da população deu um grande 
resultado em agosto deste ano, 
com a inauguração do Centro 
de Distribuição e Logística Dr. 
Nicolao Constantino, no Bairro 
Prosperidade.

O equipamento é estratégico 
para controle de estoque de 
medicamentos e insumos da Saúde, 
que somam cerca de 580 itens nas 
redes de atenção básica 
e hospitalar.

MAIS REMÉDIOS  
NOS POSTOS DE
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A Câmara acompanhou de perto 
a revitalização da UTI pediátrica 
do Hospital Infantil e Maternidade 
Márcia Braido. A unidade foi reaberta em 
novembro de 2017, após dois anos fechada 
para obras. O número de leitos subiu de 
seis para 10. Modernização que auxilia 
no combate à mortalidade infantil.

A Câmara fez indicações ao Executivo para 
a ampliação do Programa Saúde da Família, que
leva atenção aos moradores em suas casas por meio dos 
agentes comunitários de Saúde. E, neste ano, a Prefeitura 
anunciou a ampliação do PSF, com mais equipes 
por bairro.

REVITALIZAÇÃO DA UTI 
PEDIÁTRICA DO MÁRCIA BRAIDO

PROGRAMA

SAÚDEDA FAMÍLIA

É AMPLIADO
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A participação popular é fundamental para o progresso de uma localidade. Desta premissa parte 
a atuação da Câmara e também do Conseg (Conselho Comunitário Estadual de Segurança) de São 
Caetano do Sul. Demandas apresentadas nas reuniões com representantes das polícias Civil e Militar, 
além da GCM, são encaminhadas ao Executivo por meio de indicações do Legislativo. Uma sintonia fina 
para fazer de São Caetano do Sul uma cidade cada vez mais segura.

SEGURANÇA
CÂMARA 

APOIA 
CONSEG POR 
UMA CIDADE 
MAIS SEGURA

+

+

GUARDAS 
E POLICIAIS
NAS RUAS 

45 VIATURAS

SÃO CAETANO DO SUL | SEGURANÇA 29

PROGRAMAS    
SOCIAS    AJUDAM 

QUEM MAIS 
PRECISA

Seja para uma oportunidade de emprego 
ou para suprir necessidades básicas, os 
programas sociais de São Caetano do Sul 
foram reformulados para atender quem 
mais precisa: a população em situação de 
vulnerabilidade social.

Muitas ações do governo municipal 
passaram pela Câmara, como o Cartão 
Cesta Básica, o Agente Jovem (oportunidade 
de emprego para quem tem entre 16 e 
21 anos) e o Mais Oportunidade (para 
desempregados há mais de 6 meses).

Destaque também para o Agente Cidadão 
Sênior, que propicia a integração social 
do pessoal da terceira idade por meio da 
prestação de serviços em setores públicos 
municipais (é pago um salário-mínimo 
mais cesta básica).

A Câmara também aprovou a entrega de 
subvenções a 19 entidades assistenciais. 

São R$ 1,5 milhão como apoio financeiro 
do poder público às instituições, que 
atendem mais de 2.200 moradores.

SUBVENÇÕES 
AUXILIAM 
ENTIDADES
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A Câmara está presente também nas ações de infraestrutura de São 
Caetano do Sul. Como, por exemplo, no recapeamento da Avenida 
Guido Aliberti, e das ruas Baraldi e Santa Catarina, que receberam 
as intervenções da Prefeitura após indicações do Legislativo. 
O programa deve abranger vias dos demais bairros até o final de 2020.

Além das obras para 
melhorias no trânsito, 
são realizados serviços 
de zeladoria dos espaços 
públicos, em trabalho 
diário. 

Praças, jardins, clubes, 
escolas, unidades de 
saúde, vias, monumentos, 
cemitérios... Todos os 
equipamentos recebem 
atenção dos vereadores, 
que solicitam a manutenção 
e fiscalizam os trabalhos 
para uma cidade mais 
bonita.

 CÂMARA SOLICITA 
         E PREFEITURA INICIA
   PROGRAMA DE RECAPEAMENTO

Um problema que se 
intensificou há alguns anos 
começou a ser solucionado 
em São Caetano do Sul: 
o abandono de carros em 
vias públicas. A luta da 
Câmara resultou na criação 
da Operação Remove, da 
Prefeitura. Com a ação, 
centenas de veículos foram 
removidos para o pátio 
ou retirados por seus 
proprietários.

REMOÇÃO DE CARROS 
ABANDONADOS
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A Câmara faz São Caetano do Sul 
avançar na causa animal. Após 
solicitação do Legislativo, a Prefeitura 
reformou o lago e o Espaço Canino do 
Parque Catarina Scarparo D’Agostini, 
o Chiquinho, no Bairro São José.

A Casa também incentiva a realização 
de feiras de adoção de cães e gatos, 
junto ao Centro de Controle de 
Zoonoses.

O esporte comunitário exerce papel importante na qualidade de 
vida do sulsancaetanense. Por isso a Câmara apoia a Prefeitura 
nas obras de modernização dos equipamentos esportivos, como as 
quadras do CER Luiz  Baraldi (Gisela) e os ginásios da EE Idalina 
Macedo Costa Sodré, no Bairro Barcelona, e do Centro Esportivo 
Arthur Garbelotto, no Bairro Fundação. A Pista Municipal de 
Atletismo Álvaro Girão Maia, no Bairro São José, também foi 
revitalizada, com padrão internacional.
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AVANÇA NA CAUSAA
NI
MAL

SÃO CAETANO

INFANTIL

ESPAÇOS

SÃO REVITALIZADOS
ESPORTIVOS
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NOVOS CISES
TRADUZEM ATENÇÃO 
À TERCEIRA IDADE

Os quatro Centros Integrados de Saúde 
e Educação (CISEs) da Terceira Idade 
de São Caetano do Sul são referência 
em políticas públicas no setor para 
todo o País. Os atendimentos médicos, 
fisioterápicos, odontológicos, atividades 
culturais, recreativas e esportivas 
promovem a qualidade de vida dos 
sulsancaetanenses com 50 anos ou mais.

A Câmara acredita que este é um trabalho 
contínuo e que precisa acompanhar o 
crescimento desta população. Por isso 
apoiou a Prefeitura na revitalização 
dos CISES, neste ano. 

Esta parceria está presente também 
na construção do quinto CISE, no 
Bairro Prosperidade (onde funcionava 
o Clubinho), que deverá ser entregue 
nos próximos meses – já está prevista 
a criação do sexto CISE, no Bairro 
Fundação.

FUNDAÇÃO DAS ARTES: 
HÁ 50 ANOS REFERÊNCIA EM CULTURA
A Fundação das Artes de São Caetano do Sul completou meio século no dia 
25 de abril de 2018, oferecendo intensa e diversificada programação cultural 
aberta ao público. A instituição atende cerca de 1.500 alunos nas escolas de 
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, além de fomentar a Cultura em sua 
diversidade. 

Considerada um dos patrimônios culturais do ABC Paulista, oferece cursos 
livres, técnicos, núcleos de pesquisa e prática artística coletiva, colaborando 
com o estímulo à formação de público e à apreciação das diversas formas de 
arte produzidas pelos mestres e aprendizes.
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CÂMARA FISCALIZA 
E SÃO CAETANO TEM

CONTAS

São Caetano do Sul retomou a capacidade de investimento 
em obras e novas ações pela qualidade de vida da 
população. Em apenas um ano, o município recuperou sua 
imagem perante as instituições financeiras do País, trabalho 
que foi acompanhado de perto por meio de fiscalização 
permanente da Câmara. 

A credibilidade como município bom pagador é verificável 
na melhoria das notas em vários rankings. Hoje, a cidade 
tem os melhores índices da região metropolitana: nota BBB 
na Caixa Econômica Federal; nota A no Banco do Brasil; 
e nota B no Tesouro Nacional.

As medidas de austeridade fiscal e seus 
resultados são amplamente divulgados 
à população por meios que visam garantir 
a transparência na gestão pública. Desde 
abril de 2017, o Diário Oficial Eletrônico 
publica todos os atos municipais de forma 
fácil e gratuita no site da Prefeitura 
(www.saocaetanodosul.sp.gov.br). 

A medida de transparência contou com 
o aval da Câmara. Outra iniciativa 
importante para a garantia da transparência 
e integridade administrativa foi a criação, 
em setembro de 2017, em projeto aprovado 
pelo Legislativo, da Controladoria Geral do 
Município. São Caetano do Sul é a primeira 
cidade do ABC a contar com esse órgão e, 
desde março de 2018, exerce a presidência 
da Rede Paulista de Controladorias.

TRANSPARÊNCIA

PÚBLICAS
NO AZUL
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GLOSSÁRIO
Audiência pública 

Reunião com a sociedade civil para debater projetos 
ou assuntos de interesse público.

Câmara Municipal 

Órgão legislativo composto de representantes do povo 
(vereadores), eleitos pelo sistema proporcional. 
Comissão 

Grupo de cinco vereadores responsável por emitir 
pareceres sobre os projetos de lei em tramitação na 
Câmara antes da votação em plenário. São comissões 
permanentes a de Justiça e Redação e a de Finanças 
e Orçamento.

Decreto

Ato administrativo do prefeito.

Emenda

Texto apresentado para alterar o conteúdo de uma 
proposição.

Inconstitucional

O que vai contra a Constituição.

Legislatura

Período de 4 anos que corresponde ao mandato dos 
vereadores.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Lei de iniciativa do Poder Executivo (Prefeitura) 
que estabelece as metas e prioridades do município.

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Lei que fixa os recursos públicos a serem aplicados, 
a cada ano, nas ações de governo. 

Mesa Diretora

É a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços 
administrativos da Câmara. Compõe-se do presidente, 
vice-presidente e três secretários. Todos vereadores.

Oposição

Conjunto de vereadores ou partidos contrários ao governo.

Ordem do Dia

Fase da sessão ordinária destinada à discussão 
e à votação das proposições em pauta.

Ouvidoria

Setor destinado a receber e examinar reclamações, 
elogios e sugestões em relação a trabalhos legislativos 
e administrativos da Câmara.

Parecer

Opinião fundamentada sobre determinado assunto 
ou proposição.

Parlamentar

Membro do parlamento. Na Câmara, são os vereadores.

Proposição

É toda matéria sujeita à aprovação do plenário 
da Câmara (projeto de lei, indicação, requerimento etc).

Quórum

Exigência de número mínimo de vereadores presentes 
para a prática de determinado ato, como uma votação.

Regimento Interno

Norma administrativa que regula o funcionamento da 
Câmara.

Sanção

Ato do poder Executivo (Prefeitura) pelo qual um 
projeto aprovado pelo poder Legislativo (Câmara) 
é transformado em lei.

Sessão Ordinária 
Reunião dos parlamentares em plenário para debate 
ou deliberação de proposições. Terças, às 17h30.

Sessão extraordinária 

Sessão em dia ou horário diversos dos prefixados 
para as sessões ordinárias. Destinada exclusivamente 
à discussão e votação das proposições constantes na 
Ordem do Dia.

Sessão Solene

Para comemorações ou homenagens especiais.

Situação
Conjunto de vereadores ou partidos favoráveis ao governo.

Tribuna

 Local em destaque no plenário de onde falam os oradores.
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