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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E CINCO 

DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE.  

 

 

Às dezessete horas e trinta 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 23ª Sessão 

Ordinária Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário 

que de acordo com o § 4º do artigo 202, do Regimento Interno, encontrando-

se na pauta da Ordem do Dia o processo relativo às contas do Prefeito 

Municipal, do exercício de 2012, sendo o tempo destinado ao Expediente da 

Sessão de 30 minutos, improrrogáveis. A seguir, passa a palavra à 1ª 

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

das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº 00743/15. Prefeitura 

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

Decreto nº 10.894, de 14 de agosto de 2015. “Ciente.”. Processo nº 

03257/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.896, de 18 de agosto de 2015. 

“Ciente.”. Processo nº 04525/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.893, de 10 de 

agosto de 2015. “Ciente.”. Processo nº 04538/15. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.895, 

de 18 de agosto de 2015. “Ciente.”. Processo nº 04516/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 

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

Juiz Arbitral', a ser comemorado, anualmente, no dia 23 de setembro e dá 

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

Orçamento.”. Processo nº 04517/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

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

'Semana do Uso Racional de Medicamentos' e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.”. Processo nº 
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04526/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à adoção de 

árvores no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

04548/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana 

do Voluntário' e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento.”. Processo nº 04549/15. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo às academias, situadas no 

município de São Caetano do Sul, a disponibilizarem aparelhos acessíveis 

para as pessoas com mobilidade reduzida e/ou com baixa estatura e dá outras 

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

Orçamento.”. Processo nº 04550/15. Eclerson Pio Mielo e Outros. Projeto 

de Lei que “Institui o incentivo à implantação de sistema de Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo sobre os imóveis comerciais 

particulares, desocupados há mais de 05 (cinco) anos no município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento.”. Processos nºs 04426/15 a 04430/15. 
Jorge Martins Salgado. Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes 

melhorias: a reforma da quadra de bocha do parque Santa Maria, localizado 

na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 501, bairro Santa 

Maria; conserto da tampa do bueiro, localizado na alameda Conde de Porto 

Alegre, nº 431, bairro Santa Maria; retirada de um toco de árvore localizado 

na alameda São Caetano, nº 1010, bairro Barcelona; a poda da árvore 

localizada na avenida Walter Thomé, nº 517, bairro Olímpico; e o 

recapeamento asfáltico na rua Solimões, nº 183, bairro Santa Maria. “Ao Sr. 

Prefeito.”. Processos nºs 04434/15 e 04435/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: a 

implantação de estacionamento rotativo (Zona Azul) na área compreendida 

entre a rua Paraguassu, esquina com a alameda São Caetano, bairro 

Olímpico; e conceder Plano de Saúde permanente aos servidores 

aposentados com mais de 70 anos que foram demitidos. “Ao Sr. Prefeito.”. 

Processos nºs 04438/15 a 04448/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: manutenção 

e recuperação da valeta localizada na rua Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira x rua Humberto de Campos, bairro São José; a revitalização e 

conservação da praça Jardim São Caetano, avenida Papa João XXIII, nº 601, 

Jardim São Caetano; a revitalização e conservação do jardim localizado em 

frente a E.E. Idalina Macedo Costa Sodré, rua Conselheiro Lafayette, nº 619, 
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bairro Barcelona; a realização da pintura da faixa de pedestre da EMEI Irineu 

da Silva, localizada na Estrada das Lágrimas, nº 320, Jardim São Caetano; a 

realização da pintura da faixa de pedestre da E.E. Maria Trujilo Torloni, 

localizada na Estrada das Lágrimas, nº 579, Jardim São Caetano; a realização 

da pintura da faixa de pedestre na alameda São Caetano, nº 1816, bairro 

Santa Paula; a mudança de mão dupla para "Mão Única" em toda extensão 

da rua Maria, bairro Boa Vista; a mudança de mão dupla para "Mão Única" 

em toda extensão da rua Antonieta, bairro Boa Vista; a possibilidade de 

carros estacionarem somente de um lado da rua Antonieta, bairro Boa Vista; 

a instalação de um semáforo de 3 fases entre as ruas: Boa Vista, Prestes Maia 

e João Molinari, bairro Boa Vista; e a possibilidade da instalação de uma 

placa indicando "Proibido Estacionar Caminhão" na rua Antonieta, bairro 

Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito.”. Processo nº 04451/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a revogação do Inciso IV, do Artigo 1º, da Lei 

5.011, de junho de 2011 que 'Institui programa permanente de parcelamento 

e concessão de benefícios para o pagamento de débitos inscritos na dívida 

ativa do município, autoriza a compensação de créditos tributários, e dá 

outras providências.'. “Ao Sr. Prefeito.”. Processos nºs 04454/15 a 

04459/15. Gersio Sartori. Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as 

seguintes melhorias: instalar uma lombada ou outro redutor de velocidade na 

altura do número 62 da rua Pirajú, bairro Olímpico; implantar um festival de 

teatro em nosso município, com a participação de grupos das escolas da rede 

municipal de educação; divulgar ainda mais o serviço de atendimento aos 

acamados pela nossa rede municipal de saúde; a realização da manutenção 

da calçada defronte ao ponto de ônibus localizado na alameda São Caetano, 

nº 1178, bairro Santa Paula; instalar uma lombada ou outro redutor de 

velocidade na altura do número 1016 da rua Espírito Santo, bairro Cerâmica; 

e disponibilizar um Guarda Civil Municipal para que fique nas dependências 

do CISE Francisco Coriolano de Souza, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. 

Prefeito.”. Processos nºs 04461/15 e 04470/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: ampliar o 

horário de funcionamento das creches municipais para o período das 06h 

30min às 19h; a colocação de aparelhos de ginástica na praça da Riqueza, 

bairro Prosperidade; a realização de limpeza, reparos e manutenção na rua 

Garça, nº 46, bairro Prosperidade; a colocação de vaga para idoso em frente 

ao Sacolão localizado na avenida Tietê, nº 75, bairro Nova Gerty; realizar 

limpeza com água de reuso no túnel da Estação Ferroviária São Caetano do 
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Sul, e nas ruas vizinhas, bairro Fundação; a pintura no túnel que dá acesso 

aos pedestres na Estação Ferroviária, no bairro Fundação; a limpeza do 

terreno na rua Professor Antônio de Queiroz Filho, nº 352, bairro Olímpico; 

a colocação de lombada na rua Gurupi, nº 211, bairro Nova Gerty; a 

manutenção ao redor da tampa situada na avenida Conde Francisco 

Matarazzo, defronte ao Banco Santander, bairro Fundação; e realizar a 

manutenção no ponto de ônibus da alameda Conde de Porto Alegre, com a 

rua Ivaí, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito.”. Processo nº 04471/15. 

Gersio Sartori. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando realizar campanha de 

orientação "in loco", sobre os malefícios dos maus tratos aos animais, nas 

imediações da rua Guaiamu e na rua Domingos Graciutti Neto, bairro Santa 

Maria. “Ao Sr. Prefeito.”. Processos nºs 04476/15 a 04485/15. Francisco 

de Macedo Bento. Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes 

melhorias: a alteração para via de mão única da rua João Almendra até a rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no bairro São José; executar o recuo 

do ponto de ônibus localizado na rua Capivari, em frente a escola Alcina 

Dantas Feijão, no bairro Mauá; a reparação do asfalto da valeta que se 

encontra entre as ruas Humberto de Campos e Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, bairro São José; a revitalização no cemitério das Lágrimas, 

no bairro Mauá; a revitalização no Cemitério da Saudade, no bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo 

o bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em todo o bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todo o bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o Centro; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Santa Paula. “Ao Sr. 

Prefeito.”. Processo nº 04487/15. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao 

Sr. Prefeito, objetivando a instalação de hotspots de wi-fi livre para os 

frequentadores de todos os parques da cidade. “Ao Sr. Prefeito.”. Processos 

nºs 04495/15 a 04499/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Sr. Prefeito, 

objetivando as seguintes melhorias: a manutenção e limpeza do Conjunto 

Aquático Leonardo Sperate, localizado nas dependências do Complexo 

Poliesportivo Lauro Gomes - avenida Walter Thomé, nº 64, bairro Olímpico; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; providências em relação ao 

estado de abandono e ao uso indevido, para depósito de lixo e entulho, da 

área existente entre a calçada e o muro lateral do Tênis Clube São Caetano 

do Sul, confluência da rua Amadeu Vezzaro com a rua Justino Paixão, bairro 
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Mauá; recapeamento asfáltico da rua São Sebastião, notadamente no trecho 

entre a rua Rio Grande da Serra e avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; e a 

manutenção das jardineiras (vasos de plantas) localizadas na extensão da rua 

São Sebastião, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito.”. Processos nºs 04500/15 a 

04509/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as 

seguintes melhorias: realizar a reforma e revitalização da praça Nelson Pedro 

da Silva, localizada na rua Santos Parra, nº 171, bairro Mauá; promover a 

revitalização e limpeza do Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; 

realizar o recuo da calçada localizada na rua capivari, próximo ao nº 495, 

ponto final do ônibus da empresa vipe, bairro Nova Gerty; realizar a poda 

das árvores localizadas em toda extensão da rua São Sebastião, bairro Mauá; 

a imediata remoção de uma caminhão abandonado na esquina da avenida 

Guido Aliberti, nº 29, esquina com a rua São Sebastião, bairro Nova Gerty; 

a manutenção nas calçadas localizada na rua São Sebastião, entre os nºs 29 

ao 247, bairro Mauá; a extração ou poda da árvore localizada na alameda 

Cassaquera, em frente ao nº 858, bairro Barcelona; a instalação de lombada 

na rua João Molinari, entre os nºs. 42 e 49, bairro Boa Vista; realizar a 

reforma e revitalização da praça José da Cruz Caparroz, localizada no final 

da rua Marlene com a rua Nelson, nº 1025, bairro Nova Gerty; e determinar 

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

Marlene, rua Capivari e rua dos Meninos, bairro Nova Gerty. “Ao Sr. 

Prefeito.”. Processos nºs 04511/15 e 04512/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias:  promover a 

revitalização e limpeza do Espaço Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica; e 

a criação da casa de apoio à mulher vítima de violência doméstica em São 

Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito.”. Processo nº 04515/15. Carlos 

Humberto Seraphim. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a reforma do 

passeio público (calçada), defronte na altura do número 101 da avenida 

Conde Francisco Matarazzo, Igreja Universal, Centro. “Ao Sr. Prefeito.”. 

Processo nº 04519/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando a instalação de uma base comunitária da Guarda Civil Municipal 

nas imediações da alameda São Caetano com a alameda João Galego, no 

bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito.”. Processo nº 04521/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a instalação de uma 

base comunitária da Guarda Civil Municipal na divisa de São Caetano do Sul 

com o município de São Paulo, nas proximidades do cruzamento da Estrada 

das Lágrimas com a avenida Guido Aliberti. “Ao Sr. Prefeito.”. Processos 

nºs 04522/15 a 04524/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Sr. 
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Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: a correção das sinalizações de 

solo existentes nas vias do Jardim São Caetano; a criação de baia exclusiva 

para utilização de veículos de transporte escolar que transportam os alunos 

da EMI Alfredo Rodrigues, localizada na avenida Papa João XXIII, nº 601, 

Jardim São Caetano; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em especial nos horários da manhã (saída para o trabalho) e no 

horário de retorno para suas residências, no Jardim São Caetano. “Ao Sr. 

Prefeito.”. Processo nº 04529/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação 

ao Sr. Prefeito, objetivando implantar semáforo de pedestres (botoeira) 

próximo a EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, com endereço 

declinado à rua Martim Francisco, com a rua Piauí, bairro Santa Paula. “Ao 

Sr. Prefeito.”. Processos nºs 04531/15 e 04532/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: a fiscalização 

urgente dos caminhões estacionados na avenida Líbero Badaró, Jardim São 

Caetano; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da avenida Líbero Badaró, Jardim São Caetano. “Ao Sr. 

Prefeito.”. Processos nºs 04535/15 e 04536/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nas imediações da 

viela que dá acesso à USCS - Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul, na rua Santo Antônio, Centro; e a instalação de lixeiras, bem como a 

realização de limpeza, na galeria localizada embaixo do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic, no Centro. “Ao Sr. Prefeito.”. Processo nº 

04537/15. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a 

instalação da uma boca de lobo na rua Votorantim, bairro Barcelona. “Ao 

Sr. Prefeito.”. Processos nºs 04539/15 e 04540/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando a instalação de ponto de 

ônibus na altura do número 1284 da alameda São Caetano, bairro Barcelona; 

e a alteração da mão de direção da respectiva via pública, rua Ataliba da 

Silva, bairro Boa Vista. “Ao Sr. Prefeito.”. Processos nºs 04542/15 e 

04543/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando 

as seguintes melhorias: a alteração do itinerário da linha 03 - Barcelona da 

Viação Padre Eustáquio – VIPE; e a limpeza e poda de toda a vegetação das 

praças e vias públicas dentro do Jardim São Caetano. “Ao Sr. Prefeito.”. 

Processos nºs 04545/15 a 04547/15. Fábio Soares de Oliveira Indicações ao 

Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: a efetiva ação na árvore 

existente na rua Capivari, nº 391, bairro Nova Gerty; recolocar a tampa de 

bueiro na rua José Benedetti, esquina com a rua Piauí, bairro Santo Antônio; 
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e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no horário noturno, 

nas redondezas da praça Moraes Sarmento - bairro Cerâmica. “Ao Sr. 

Prefeito.”. Processos nºs 04553/15 a 04566/15. Gersio Sartori. Indicações 

ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: instalar brinquedos 

especiais para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida no Espaço 

Verde Chico Mendes; a realização de estudos no sentido de promover curso 

de capacitação para babás; estudos no sentido de deixar a rua Humberto de 

Campos com apenas uma mão de direção; estudos no sentido de instalar um 

semáforo inteligente no cruzamento da rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 

com a rua Ulisses Tornincasa, bairro São José; palestras de orientação, nas 

escolas da rede municipal de ensino, sobre a conscientização a respeito das 

pichações dos patrimônios públicos ou particulares; promover palestras de 

orientação a respeito da alimentação saudável aos associados dos Centros 

Integrados de Saúde e Educação (CISEs) de nosso Município; promover 

palestras nas escolas da rede municipal de ensino sobre a conscientização a 

respeito da alimentação saudável; a revitalização da fachada do cemitério da 

Saudade, bairro Cerâmica;a revitalização da fachada do cemitério das 

Lágrimas, bairro Mauá; a revitalização da fachada do Cemitério São 

Caetano, no bairro Santa Paula; a manutenção na valeta existente na altura 

do número 397 da rua Porto Calvo, bairro Oswaldo Cruz; a realização do 

recapeamento asfáltico da Rua Serafim Carlos, bairro Oswaldo Cruz; a 

realização do recapeamento asfáltico na rua das Mangueiras, bairro 

Cerâmica; e a realização do recapeamento asfáltico da rua Emílio Rossi no 

bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito.”. Processos nºs 04568/15 a 04573/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as 

seguintes melhorias:  entregar aos munícipes equipamentos que permitem a 

transformação de resíduos orgânicos em adubo - "composteiras"; a 

realização de oficinas de compostagem para os munícipes de São Caetano 

do Sul; promover a coleta periódica de amostra da água dos reservatórios das 

escolas municipais de São Caetano do Sul; laboriosos estudos no sentido de 

estender o programa Graduar ou os benefícios referentes a descontos parciais 

ou totais aos alunos residentes em São Caetano do Sul que estejam cursando 

ou que pretendam ingressar em cursos de pós-

graduação/mestrado/doutorado em instituições devidamente reconhecidas; 

estudos com o objetivo de conceder benefícios de descontos aos funcionários 

da municipalidade e das autarquias de nosso município, que estejam 

cursando ou que pretendam ingressar em cursos reconhecidos/autorizados de 

aperfeiçoamento, desde que comprovadamente relacionados com sua área de 
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atuação; e estudos para a instalação de banheiros químicos nas feiras livres, 

de artesanatos localizados no município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. 

Prefeito.”. Processos nºs 04574/15 a 04581/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Indicações ao Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: 

estudos para demarcação de solo e colocação de placas de sinalização de 

estacionamento nas ruas: Nélson, Dora e imediações, bairro Mauá; a 

remoção de banca de jornal localizada à rua Pelegrino Bernardo, confluência 

com rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Olímpico; eliminar viela 

existente entre a Casa da Amizade e residências na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, bairro Olímpico;a completa revitalização da praça José da Cruz 

Caparroz, bairro Nova Gerty; melhorias em terreno junto à Casa da Amizade, 

localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 1253, bairro Olímpico; 

refazer a sinalização horizontal (de solo) PARE, na bifurcação das vias: rua 

Marlene e rua Nelson, bairro Nova Gerty; a remoção de árvore na calçada 

localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 1253, bairro Olímpico; e 

melhorias no estacionamento da Casa da Amizade, localizado na rua 

Cavalheiro Ernesto Giuliano, nº 1253, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito.”. 

Processos nºs 04582/15 e 04583/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao 

Sr. Prefeito, objetivando as seguintes melhorias: colocar assentos numerados 

na arquibancada do Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, localizado no bairro 

Olímpico; e a modernização da fachada do estádio Anacleto Campanella, 

localizado na bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito.”. Processo nº 04486/15. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro 

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

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

04488/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

Processo nº 04489/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

ostensivas em todo o Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº 04490/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro Santa Maria. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04491/15. Francisco 

de Macedo 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 04518/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando a instalação de uma base 

comunitária da Polícia Militar nas imediações da alameda São Caetano com 

a alameda João Galego, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04520/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando a instalação de uma base comunitária da Polícia Militar na divisa de 

São Caetano do Sul com o município de São Paulo, nas proximidades do 

cruzamento da Estrada das Lágrimas com a avenida Guido Aliberti. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04527/15. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à para-atleta Aline Rocha, pela conquista 

da Maratona Internacional da Caixa de Santa Catarina. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04528/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando apresentar a sugestão de 

"Criação do passaporte cultural nos municípios que compõem a região do 

Grande ABC". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

Processo nº 04533/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

nas imediações da avenida Líbero Badaró, Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04534/15. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas notadamente nas imediações da 

viela que dá acesso à USCS - Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul, na rua Santo Antônio, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº 04541/15. Fábio Soares de Oliveira. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  10 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos senhores Leandro Negrin e Nei Duran, pela realização 

da 1ª Feira de Automodelismo de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04544/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no horário noturno, nas 

redondezas da praça Moraes Sarmento - bairro Cerâmica. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04551/15. Gersio 

Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas principalmente no horário noturno, nas 

imediações das ruas: Conselheiro Lafayette, Rafael Correa Sampaio e 

Piratininga, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado.”. Processo nº 04552/15. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas principalmente no horário noturno, nas imediações das ruas: 

Professora Maria Macedo, Paraíba, Pernambuco e José do Patrocínio, 

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

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

04595/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Dr. Mario Dal´Mas, pelo 

recebimento do título de doutor "honoris causa" outorgado pela 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS. Colocado em 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04530/15. Marcel 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Srª. Izaura de Azevedo Beraldo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº 04567/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Sergio Luiz 

Ramos. 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 da Srª. Izaura de Azevedo 

Beraldo e do Sr. Sergio Luiz Ramos. Assim é procedido. Esgotadas as 
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matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. 

Presidente esclarece ao Plenário que, em comum acordo com os Srs. 

Vereadores, excepcionalmente, não haverá a fase da Explicação Pessoal. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia e a 1º Secretária procede a leitura da pauta: 

Item Único - Processo nº 03014/15. Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo 

apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, em seu Parecer nº 66, 

de 2015/2016, que “Aprova as Contas do Prefeito Municipal, referentes ao 

exercício de 2012 e dá outras providências.”. Voto contrário do Vereador 

Eclerson Pio Mielo. Voto contrário, em separado, apresentado pelo 

Vereador Eder Xavier. O Senhor Presidente comunica ao Plenário que, em 

se tratando de Projeto de Decreto Legislativo que aprova as contas do 

Executivo Municipal, relativas ao exercício de 2012, nos termos do artigo 

176, § 5º, alínea “b”, do Regimento Interno, a votação será de forma nominal. 

O Sr. Presidente também esclarece que o Projeto de Decreto Legislativo 

referente às contas do Executivo Municipal do exercício de 2012, só poderá 

ser aprovado por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara e, no 

caso da “não aprovação”, prevalecerá o parecer exarado pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo que se manifestou pela rejeição das mesmas. 

Uma vez que a matéria exige o quórum especial de 2/3 (dois terços) dos 

membros da Câmara para sua aprovação, neste caso, o Sr. Presidente também 

deve votar para esta finalidade. Findadas as orientações, a Srª. Primeira 

Secretária faz a chamada presencial dos Vereadores a fim de confirmar o 

quórum necessário. Em seguida é colocado em discussão. Utilizam-se da 

palavra os Edis Edison Roberto Parra e Fabio Constantino Palacio. Ninguém 

mais desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. A Srª. Primeira 

Secretária faz a chamada para votação nominal dos Vereadores. Encerrada a 

chamada nominal, o Sr. Presidente divulga a contagem dos votos, obtendo 8 

(oito) votos favoráveis à aprovação, 10 (dez) contrários à aprovação e 1 

(um) ausente. Desta maneira, o Sr. Presidente declara que o Projeto de 

Decreto Legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, 

em seu Parecer nº 66, de 2015/2016, que “Aprova as Contas do Prefeito 

Municipal, referentes ao exercício de 2012 e dá outras providências.”, fica 

“Rejeitado”. “Publique-se e oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, ao Tribunal de Contas da União e ao Sr. José Auricchio 

Junior, ex-Prefeito Municipal”. “Cumpra-se o disposto no inciso II do 

artigo 203, do Regimento Interno da Câmara Municipal”. Esgotados os 

motivos que nortearam a presente convocação, às dezoito horas e cinco 
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minutos, o Sr. Presidente declara 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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