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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, NO PRIMEIRO DIA DO 

MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE.  

 

 

Às dezessete horas e quarenta e seis 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. As Atas da 24ª Sessão 

Ordinária e da 8ª Sessão Solente são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra à 

1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura 

das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº 4618/15. Prefeitura 

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

nº 10.897, de 20/08/15. “Ciente.”. Processo nº. 4649/15. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a Elaboração 

da Lei Orçamentária de 2016, e dá outras providências.”. À Comissão de 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 4606/15. Sidnei Bezerra da Silva. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à disponibilização do boletim médico 

diário aos familiares acerca do estado de saúde e das condições de tratamento 

do paciente internado nos hospitais municipais de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 4674/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à realização de Educação Física adaptada para alunos com 

deficiência, matriculados na rede de ensino municipal de São Caetano do Sul e 

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

Orçamento. Processo nº. 4675/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo para que as consultas e exames para as pessoas com mais 

de 60 (sessenta) anos sejam marcados com prazo máximo de 07 (sete) dias na 

rede municipal de saúde e dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça 

e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 4676/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Institui o estímulo para a proibição da fixação de 

preço em centésimo de real com valor menor que múltiplo de cinco centavos 

sob a forma decimal no município de São Caetano do Sul e dá outras 
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providências.”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. Processo nº. 4677/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à criação da 'Eco Olimpíada', na rede municipal de ensino 

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

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 4678/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Institui o estímulo para equiparação dos portadores 

de doença renal crônica às pessoas com deficiência, 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. 4679/15. Edison Roberto 

Parra. Projeto de Lei que “Institui o estímulo para a inclusão infantil no 

transporte coletivo do município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento. Processo nº. 4680/15. Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o 'dia do nutricionista', e dá outras providências.”. Às 

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

4697/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui no 

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

'Dia do Laço Branco - Dia Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da 

Violência Contra as Mulheres' e dá outras providências.”. Às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 4706/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui estímulo à criação de normas 

relativas aos direitos e às obrigações das atividades do Professor do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas escolas da rede municipal 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 4707/15. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo para a 

disponibilização da vacina V8 e/ou V10 para os cães, cujos donos sejam 

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

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

4726/15. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que “Institui, no 

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

'Mês de Conscientização e Prevenção do Câncer de Tireoide' 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. 4736/15. Jorge 

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

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

e dá outras providências.”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
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Orçamento. Processos nºs. 4584/15 a 4594/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma dos brinquedos situados na rua Primeiro de Maio, 

Praça Nipobrasileira - próx, Cemitério Da Saudade, bairro São José; o 

remanejamento da árvore da rua barros, nº 25, bairro São José; a remoção de 

entulhos que se encontram no seguinte local: rua Barros, nº 15, bairro São José; 

a revitalização da cancha de bocha André Lopes Martins, situado na rua 

Guaiamu, Parque Guaiamu, bairro Santa Maria; a revitalização da praça 

Cezário Migliani, alameda Conde de Porto Alegre com a rua Henrica Grigoleto 

Rizzo, bairro Boa Vista; a instalação de base móvel da GCM na Praça Cezário 

Migliani, alameda Conde de Porto Alegre, com a rua Henrica Grigoleto Rizzo, 

Boa Vista; a instalação de câmeras de monitoramento dentro do Espaço Verde 

Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 566, bairro São 

José; a instalação de semáforos entre o viaduto dos autonomistas e a Rua 

Perrella, bairro Fundação; a instalação de uma lombada na rua Rio de Janeiro, 

nº 772, bairro Olímpico; a reforma da calçada da rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, calçada Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica; e o 

remanejamento da árvore da rua Engenheiro Armando De Arruda Pereira, 

calçada cemitério da saudade, bairro cerâmica. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processos nºs. 4596/15 a 4598/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a ampliação e colocação de equipamentos de ginástica na avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; realização de limpeza da praça 

Cezário Migliani, alameda Conde de Porto Alegre com a rua Henrica Grigoleto 

Rizzo, bairro Boa Vista; e a instalação de lombada na rua João Molinari, nº 

165, bairro Boa Vista. Processos nºs. 4599/15 a 4603/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o município: à instalação de semáforos no cruzamento da rua Antônio de 

Andrade, com a rua Amazonas, bairro Cerâmica; a instalação de bebedouros 

para pets nas dependências do Parque Catarina Scarpano D’Agostini 

“Chiquinho”, localizado na rua Serafim Carlos, nº 414, bairro Oswaldo Cruz; 

revitalização e manutenção do Centro Recreativo Esportivo Vila Prosperidade 

- CREUA, localizado na rua Garça, nº 121, bairro Prosperidade; a possibilidade 

da instalação de lombada na rua Flórida, nº 490, bairro Barcelona; e a 

implantação de um parque no espaço ocupado pelo reservatório de água 

localizado na rua Oswaldo Cruz, nº 1153, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4607/15 e 4608/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o município: a disponibilização de lixeiras para recolhimento do lixo 

orgânico e reciclável, em separado, nas feiras livres da cidade; e a 

disponibilização de banheiros móveis nas feiras livres da cidade. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4610/15 a 4614/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o município: ampliar a divulgação dos locais para doação de 

sangue, bem como informações complementares em relação ao assunto; 

instalar placa de sinalização indicando o retorno localizado há 200m do 

cruzamento da avenida Guido Aliberti com a rua são paulo, bairro Cerâmica; 

providências quanto aos fios de energia elétrica localizados na avenida Goiás, 

especialmente próximo ao número 1288, bairro Santo Antônio, que se 

encontram em altura irregular; a instalação de um redutor de velocidade 

(lombada) na rua Ângelo Aladino Grecchi, bairro Olímpico; e a instalação de 

lombofaixa (faixa de travessia elevada) no cruzamento da rua Amazonas com 

rua Silvia, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

4615/15 a 4617/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o município: a 

implantação de semáforo de pedestres (botoeira) e manutenção da faixa de 

pedestres na rua Francisco Falzarano com a avenida Guido Aliberti, bairro 

Mauá; a inclusão da mensagem “Salve vidas. Doe sangue. Doe órgãos.” nas 

mensagens, correspondências e em toda a publicidade oficial do município; e a 

instalação de brinquedotecas itinerantes em São Caetano do Sul e uma 

permanente no prédio do atende fácil. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 4619/15 a 4638/15. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o município: a 

revitalização e melhor limpeza na Praça Professor Wellington Gouveia, que 

fica ao lado da E.E. Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, na rua Conselheiro 

Lafayette, nº 619, bairro Santa Paula; reparos na calçada e escadas construídas 

na extensão da rua Iguassu entre a rua Marlene e avenida Tietê, bairro Nova 

Gerty; a sinalização e instalação de um banco para o ponto de ônibus localizado 

na rua Tietê, quase esquina com a rua Juruá, bairro Mauá; a instalação, com 

urgência, de lombada no cruzamento da rua General Osório com a rua Marechal 

Deodoro, bairro Santa Paula; a remoção ou reavivamento da árvore localizada 

em frente ao Supermercado Joanin, na altura do nº 250 da rua Oswaldo Cruz, 

bairro Santa Paula; a aquisição e a instalação de aparelhos de ginástica para 

idosos na Praça da Riqueza, bairro Prosperidade; a construção de quadras de 

tênis públicas para os munícipes de São Caetano do Sul; a sinalização de alerta 

para entrada de veículos nos dois sentidos da rua João Pessoa com o Viaduto 
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da Independência, bairro Fundação; a retirada de entulhos e lixo na altura do 

número 60 da rua Guaiamu, bairro Santa Maria; a fiscalização no 

estacionamento na Praça dos Expedicionários, bairro Santa Paula; os reparos 

necessários na manta asfáltica e canaleta na esquina da rua da Fortuna com a 

rua Lítio, bairro Prosperidade; a coleta de lixo e limpeza, com maior frequência, 

na rua São José, bairro Prosperidade; a colocação de uma lombada na altura do 

número 171 da rua Guaiamu, bairro Santa Maria; a implantação de bolsas de 

estudos voltadas para especialização de professores de nossa rede municipal de 

ensino que tenham mais de 2 anos de concurso, residentes ou não em São 

Caetano do Sul; a pode de árvore localizada em frente ao número 110 da rua 

Rádio, bairro Prosperidade; a recuperação ou retirada de árvore localizada em 

frente ao número 22 da rua dos Mármores, bairro Prosperidade; os reparos 

necessários na calçada localizada nas proximidades do número 121 da rua dos 

Mármores, bairro Prosperidade; a sinalização com pisca de alerta com o 

objetivo de chamar atenção de motoristas e pedestres na junção do viaduto 

independência com a rua Aquibadan, bairro Fundação; a instalação de uma 

lombada na altura do número 511 da rua Serafim Carlos; e os reparos 

necessários na calçada da E.E. Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, na rua 

Conselheiro Lafayette nº 619, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 4639/15 a 4643/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o município: o conserto da tampa do bueiro, localizado na altura do 

número 79, da rua José Benedetti, bairro Santo Antônio; notificar os 

proprietários das casas localizadas na rua Conselheiro Antônio Prado, bairro 

Centro, para providenciar o conserto de suas calçadas; a reforma e implantação 

de coberturas em todos os pontos de ônibus localizados no município de São 

Caetano do Sul; o conserto do buraco da calçada, em frente a viela, na rua 

Pindorama, nº 249, bairro Olímpico; e a implantação da Bandeira Nacional, 

Municipal e Estadual em todos os teatros e espaços públicos que realizam 

eventos no município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 4644/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando limitar a abertura de créditos adicionais suplementares, 

na LDO e LOA, até o limite equivalente a 30% do valor do orçamento das 

despesas. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4648/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

instalação, substituição e aumento da quantidade de placas indicativas de 

logradouros, em nosso município. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 4650/15 a 4673/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 

horas, no final da tarde e início da noite, no bairro São José; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, 

no final da tarde e início da noite, no bairro Prosperidade; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final 

da tarde e início da noite, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da 

tarde e início da noite, no bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da 

tarde e início da noite, no bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da 

tarde e início da noite, no bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da 

tarde e início da noite, no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da 

tarde e início da noite, no bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da 

tarde e início da noite, no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da tarde e início 

da noite, no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da tarde e início da noite, 

no bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da tarde e início da noite, no bairro 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

notadamente entre as 17 e 20 horas, no final da tarde e início da noite, no bairro 

Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente 

entre as 17 e 20 horas, no final da tarde e início da noite, no bairro Boa Vista; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente entre as 

17 e 20 horas, no final da tarde e início da noite, no bairro Barcelona; a adoção 

de medidas de melhorias no sistema de escoamento das águas pluviais, para o 

fim de prevenir e evitar alagamentos e enchentes, na rua Bueno de Andrade, 

bairro Fundação; a troca dos assentos do Velório Municipal, situado na rua Rio 

Grande do Sul, nº 790, bairro Santo Antônio; a melhoria na iluminação da 

galeria localizada embaixo do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no Centro; 

a manutenção e revitalização do CESPRO - Centro Recreativo Esportivo Vila 

Prosperidade, situado na rua Garça, nº 121, bairro Prosperidade; a manutenção 

e posterior reativação das piscinas do Cespro - Centro Recreativo Esportivo 
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Vila Prosperidade, situado na rua Garça, nº 121, bairro Prosperidade; a 

extensão do horário de funcionamento, para até 23 horas, do Centro de Saúde 

Doutor Manoel Augusto Pirajá, situado na avenida Senador Roberto Simonsen, 

nº 282, Centro; a extensão do horário de funcionamento, para até 23 horas, da 

UBS - Unidade Básica de Saúde Dolores Massei, situada na rua Senador 

Fláquer, nº 134, bairro São José; a extensão do horário de funcionamento, para 

até 23 horas, da UBS - Unidade Básica de Saúde Maria Corbeta Segato, situada 

na avenida Prosperidade, nº 671, bairro Prosperidade; e a implantação de 

programa de auxílio e fornecimento de fraldas e dietas para os idosos da cidade 

que encontram-se internados em clínicas do município. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 4681/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma cobertura no ponto 

de ônibus existente na alameda Cassaquera, nº 937, bairro Barcelona. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4683/15 a 4685/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o município: a manutenção dos brinquedos localizados na 

Praça dos Imigrantes, situada na avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico; 

limpeza e corte do mato da Praça situada em frente ao CECAPE - Centro de 

Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns, na esquina da rua 

Tapajós, com a rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do CECAPE - 

Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns, situado 

na esquina da rua Tapajós, com a rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 4691/15 a 4695/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o município: determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua José 

do Patrocínio, bairro Centro; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua Santo 

Antônio, Centro; determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente no período noturno, nas imediações da rua Pernambuco, Centro; 

que seja disponibilizado aos munícipes atendimento odontológico pediátrico no 

Centro de Saúde Doutor Manoel Augusto Pirajá, situado na avenida Senador 

Roberto Simonsen, nº 282, Centro; e determinar à Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações do 

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

Processo nº. 4696/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o reaproveitamento dos galhos e dos troncos de 
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árvores removidas, com o objetivo de que os resíduos sejam reaproveitados. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4698/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização 

da Praça Alessandro C. Fiuza, localizada na avenida Lemos Monteiro, com a 

rua Panati, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 

4699/15 a 4703/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o município: o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre um estatuto dos direitos e 

obrigações das atividades do Professor do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), no município de São Caetano do Sul; a instalação de 

“vaga exclusiva para idoso” na avenida Tietê, nº 75, bairro Nova Gerty; a 

implantação de base móvel CGM na rua Alegre, nº 1287 com a rua 

Bandeirantes, bairro Santa Paula; realizar a poda total da árvore localizada na 

rua Bandeirante, nº 60, bairro Barcelona; e a realização de limpeza/varrição na 

rua Bandeirante, bairro Barcelona. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 

4705/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de uma lombada na rua Espírito Santo, nº 700, bairro 

Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 4740/15. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

colocação de banheiros químicos (masculino e feminino), removíveis nas feiras 

livres do município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. 

Processo nº. 4604/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Prefeito Municipal 

Dr. Paulo Nunes Pinheiro e ao Secretário Municipal de Esportes e Turismo, Sr. 

Severo Neto de Oliveira, pelo convite à cidade para integrar-se ao roteiro da 

tocha Olímpica Rio 2016. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4609/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Jornal Tribuna do 

ABCD, pelo seu 24º aniversário. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4682/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

imediações do CECAPE - Centro de Capacitação dos Profissionais da 

Educação Dra. Zilda Arns, situado na esquina da rua Tapajós, com a rua 

Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 4687/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas 

ostensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua José do 

Patrocínio, bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4688/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

notadamente no período noturno, nas imediações da rua Pernambuco, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4689/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente no 

período noturno, nas imediações da rua Santo Antônio, bairro Centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4690/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, bairro Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 4704/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, na rua Capivari, 

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

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

nº. 4709/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das 

ruas General Estilac Leal, josé salustiano santana, Capivari e adjacências, 

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

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

4721/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da confluência das ruas Serafim Constantino e Santo Antônio, 

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

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

4722/15. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas ruas 

São Sebastião e Rio Grande da Serra, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 4723/15. Maurício Fernandes da Conceição. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas ruas Tocantins, Marlene e avenida Tietê, bairro 

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

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

4727/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo “Dia do Professor de Educação 

Física”, aos educadores profissionais em educação físcia atuantes em nossa 

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. 4728/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento 

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

ostensivas em toda região do complexo das escolas, localizada entre as vias: 

avenida Tietê, rua Boa Vista e rua Prestes Maia, e em especial nas adjacências 

das escolas: EMEF Leandro Klein, E.E. Padre Alexandre Grigolli e a E.E. 

Professor Alfredo Burkart, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 4742/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a 

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, na pessoa do secretário, Sr. Jander 

Cavalcante de Lira, pela realização do evento “Zumba para todos” no dia 30 de 

agosto de 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 4741/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em ata e 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Em questão de ordem o 

Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, solicita que seja ofertado um 

minuto de silêncio em memória do Sr. Luiz Meneguelli Filho. Assim é 

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

Pessoal. Em cumprimento ao disposto na Resolução número 538, de 12 de 

novembro de 1965, é convidada a Nobre Vereadora Magali Aparecida Selva 

Pinto, para fazer uso da palavra, em nome do Poder Legislativo, a fim de saudar 

a data cívica de “Sete de Setembro”, comemorativa à “Proclamação da 

Independência do Brasil”. Esta assim o faz e ao final é aplaudida. Em 

continuidade à explicação pessoal, o Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Eclerson 

Pio Mielo, Eder Xavier e Edison Roberto Parra. Ninguém mais desejando 

utilizar a palavra é esgotada a fase da explicação pessoal. Passa-se à fase da 
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Ordem do Dia. I – Processo nº 1885/14. Flávio Martins Rstom. 2ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui a Campanha Permanente de 

Divulgação aos munícipes, das consequências do uso indiscriminado de 

medicamentos e da automedicação pelas pessoas da terceira idade.” Parecer da 

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

Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. O Sr. 

Presidente comunica ao Plenário que encontram-se na mesa as Emendas E1, 

E2 e E3 informando que a votação será realizada sem prejuízo das emendas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno, sem prejuízo 

das emendas”. O Nobre Vereador Fabio Constantino Palácio solicita a 

dispensa da leitura das emendas e discussão sobre as mesmas seja conjunta. 

Colocado em votação a dispensa da leitura das emendas e a discussão conjunta, 

ficam “Aprovadas”. Colocadas as emendas em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Emenda nº 1. Colocada em votação, fica 

“Aprovada”. Emenda nº 2. Colocada em votação, fica “Aprovada”. Emenda 

nº 3. Colocada em votação, fica “Aprovada”.  “Remeta-se o projeto para a 

Comissão de Justiça e Redação para entrosar as Emendas aprovadas e 

apresentar a Redação Final”. II - Processo nº 3631/14. Gersio Sartori. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Festa Alemã’ no 

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

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

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

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

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

5436/14. Aparecido Inácio da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, A ‘Semana do Estudante’ e dá outras providências.”. Parecer 

nº 310, de 2013/2014, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

nº 167, de 2013/2014, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável.  

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

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

se”. IV – Processo nº 6060/14. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à educação permanente dos 

funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, especificamente dos que 

prestam serviço no setor de Vigilância Sanitária do Município de São Caetano 

do Sul.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da 

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

fica “Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. V - Processo nº 7507/14. 

Severo Neto de Oliveira. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera 

a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.862, de 28 de dezembro de 1999 

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

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

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

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

se”. VI - Processo nº 7510/14. Jorge Martins Salgado. 2ª Discussão e Votação 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal de Conscientização sobre 

o Autismo’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

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

Processo nº 4237/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 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.”. 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”. Esgotados os 

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

dezoito horas e vinte e um minutos, encerrada a Sessão. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e 

Primeira Secretária. ............................................................................................. 
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