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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS SEIS DIAS DO 

MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E QUINZE.  

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e dois minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino 

Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 29ª 

Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, 

Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura do ofício do 

Vereador Severo Neto de Oliveira, solicitando licença do cargo de Vereador 

por tempo indeterminado, para assumir o cargo de Secretário Municipal de 

Esporte e Turismo, conforme § 4º, do artigo 10, da Lei Orgânica do Município 

e § 7º, do artigo 74 do Regimento Interno. O Senhor Presidente comunica aos 

Senhores Vereadores que de acordo com § 4º, do artigo 10, da Lei Orgânica do 

Município e § 7º, do artigo 74, do Regimento Interno, estando o Vereador 

Severo Neto de Oliveira automaticamente licenciado por ter assumido a 

Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, foi convocado, conforme o artigo 

14, § 1º, alínea b e artigo 15 da Lei Orgânica do Município, o Senhor Maurício 

Fernandes da Conceição, 1º Suplente da Coligação “Compromisso com a 

Cidade” (PSC/ PSB/ PRB). Estando o mesmo presente, o Senhor Presidente 

convida os Vereadores Carlos Humberto Seraphim e Edison Roberto Parra para 

que, em comissão, acompanhem o Senhor Maurício Fernandes da Conceição, 

até o Plenário. O Senhor Presidente informa ao Plenário que, tendo o Senhor 

Maurício Fernandes da Conceição cumprido as formalidades regimentais em 

razão de já ter assumido o mandato nesta legislatura, fica este dispensado de 

cumpri-las novamente. O Senhor Presidente convida o empossado Edil, Senhor 

Maurício Fernandes da Conceição, para assinar o livro de presença, desejando-

lhe feliz exercício da vereança, durante o período de afastamento do Vereador 

Titular, Senhor Severo Neto de Oliveira. A seguir, passa a palavra à 1ª 

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

leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº 02074/2011. 
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Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 10.908 de 

22/09/15. 'Ciente'. Processo nº 00743/2015. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.910 de 28/09/15. 'Ciente'. Processo nº 

04237/2015. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

10.905 de 16/09/15. 'Ciente'. Processo nº 05366/2015. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 10.909 de 24/09/15. 'Ciente'. 

Processo nº 05452/2015. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do 

Decreto nº 10.911 de 30/09/15. 'Ciente'. Processo nº 05453/2015. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a ceder em 

comodato à 'Augusta e Respeitável Loja Simbólica “União, Liberdade e 

Justiça” de São Caetano, número 365', o imóvel destinado a construção de sua 

sede, nas condições que estabelece, e dá outras providências.". 'Às Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05454/2015. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a estrutura 

administrativa e organizacional e o plano de organização do quadro de pessoal 

do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento'. Processo nº 05362/2015. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Institui no calendário de datas e eventos do município de São 

Caetano do Sul, a 'Semana Municipal de Conscientização da Artrite, Artrose e 

da Coluna Vertebral', e dá outras providências.". 'Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05363/2015. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a reserva de vagas de 

estacionamento público no local de doação de sangue no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, na forma que especifica e dá outras providências.". 'Às 

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

05364/2015. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo às instituições que promovem os cursos para obtenção de CNH, 

sediadas no município de São Caetano do Sul, para prestarem contas, a quem 

interessar e solicitar, sobre os índices de aprovação e reprovação nos exames 

de habilitação e dá outras providências.". 'Às Comissões de Justiça e Redação 

e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05365/2015. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo às agências bancárias situadas 

no município de São Caetano do Sul, para fornecer estacionamento gratuito aos 

clientes e demais usuários dos serviços bancários e dá outras providências.". 

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

05408/2015. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

cadastramento, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, dos dados 
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identificadores das empresas, bem como de seus funcionários, que prestam 

serviços de segurança, por meio de vigilância particular, nas ruas e avenidas 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 

05412/2015. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Institui o atendimento 

aos dependentes digitais nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, 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 

05413/2015. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que “Institui a Semana de 

Educação Preventiva e de Enfrentamento a Endometriose no município de São 

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

Redação e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05435/2015. Eder Xavier. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à conscientização e orientação sobre a 

doença Lúpus, no município de São Caetano do Sul, e dá outras providência". 

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

05436/2015. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à substituição 

do papel térmico na impressão de recibos e comprovantes bancários e nos 

estabelecimentos comerciais no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento'. Processo nº 05437/2015. Eder Xavier. projetos de lei que 

“Institui o estímulo à conscientização e combate a Fibromialgia, no município 

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

e Redação e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05462/2015. Jorge Martins 

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

do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal da Gestante’ e dá outras 

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

Orçamento'. Processo nº 05463/2015. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Institui o incentivo à realização de cateterismo pela rede municipal de 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05481/2015. 

Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que “Institui, no âmbito do município de 

São Caetano do Sul, a 'Campanha de conscientização sobre os malefícios 

causados por motoristas e passageiros fumantes, no interior de veículos, 

durante o trajeto em que transportem crianças' e dá outras providências.". 'Às 

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

05484/2015. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo ao reuso de água nos postos de gasolina e lava-rápidos situados no 

município de São Caetano do Sul, e dá outras providências". 'Às Comissões de 
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Justiça e Redação e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05485/2015. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à instalação de 

sistema de coleta e reutilização de águas cinzas em edificações públicas e 

privadas e armazenamento de água pluviais, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, e dá outras providencias". 'Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05486/2015. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à instalação de 

recipientes para descarte de remédios vencidos e/ou sobras nas farmácias e 

drogarias situadas no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento'. Processo nº 05517/2015. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, o 'Dia do Empreendedorismo Feminino e da Valorização do 

Trabalho da Mulher', e dá outras providências.". 'Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento'. Processo nº 05521/2015. Eclerson Pio 

Mielo. Moção de Repúdio para com a Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo em razão da reorganização proposta pela Rede Estadual de Ensino que 

pretende separar em prédios diferentes os anos iniciais do ensino fundamental, 

anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 'À Comissão de Justiça e 

Redação'. Processos nºs 05306/2015 a 05308/2015. Gersio Sartori. Indicações 

ao Senhor Prefeito objetivando as seguinte melhorias: a revitalização do CER 

Carlos Joel Nelly - Clube Sete de Setembro, localizado na rua Nelson, nº 231, 

bairro Mauá; a instalação de equipamentos de ginástica na praça Morais 

Sarmento; e a realização de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 

Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty. 'Ao Senhor Prefeito'. Processos nºs 

05317/2015 a 05320/2015. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao 

Senhor Prefeito objetivando as seguinte melhorias: a realização de encontros, 

palestras e orientações para os cuidadores de idosos de São Caetano do Sul; a 

realização da substituição de lâmpadas queimadas nos semáforos da cidade, 

tanto as indicativas para carros quanto para pedestres e, em especial as da 

avenida Goiás, em toda a sua extensão; a recuperação das calçadas - passeios 

públicos, em toda extensão da avenida Guido Aliberti; e realizar limpeza e 

manutenção do Cemitério da Saudade, situado na rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, n. 880, bairro Cerâmica. 'Ao Senhor Prefeito'. Processos nºs 

05322/2015 a 05331/2015. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito objetivando as seguinte melhorias: a poda total da árvore localizada na 

rua Espírito Santo, nº 1371, bairro Santo Antônio; a instalação de lombofaixa 

na rua Juruá, nº 301 com a rua Saldanha da Gama, bairro Mauá; a instalação de 
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lombofaixa na avenida Tietê, nº 301, bairro Nova Gerty; o remanejamento da 

árvore situada na avenida Goiás, nº 2651, bairro Santo Antônio; o 

remanejamento da árvore existente na rua Tamandaré, nº 176, bairro Nova 

Gerty; o remanejamento da boca de lobo existente na rua Rio Grande da Serra, 

rua sem saída, bairro Mauá; a instalação de faixa de travessia na alameda São 

Caetano, altura do nº 2623, bairro Santa Maria; a reforma da boca de lobo 

localizada na rua Domingos Graciute Neto, altura do nº 63, bairro Santa Maria; 

a instalação de área de carga e descarga na alameda São Caetano, altura do nº 

2623, bairro Santa Maria; e a instalação de sinaleiro de cruzamento na rua 

Juruá, com a avenida Tietê, bairro Mauá. 'Ao Senhor Prefeito'. Processos nºs 

05338/2015 e 05339/2015.. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor 

Prefeito objetivando as seguinte melhorias: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Santo Antônio; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Oswaldo Cruz. 'Ao 

Senhor Prefeito'. Processos nºs 05341/2015 a 05343/2015.. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguinte melhorias: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

São Sebastião, bairro Mauá; publicar as estatísticas das ocorrências da Guarda 

Civil Municipal, na Imprensa Oficial e no site da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul; e a inserção de mensagem educativas de prevenção ao 

consumo de álcool e drogas, nos kits escolares fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de nossa cidade. 'Ao Senhor Prefeito'. Processo nº 05345/2015. 

Fabio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito objetivando determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas ao redor da "pista de skate" na 

Estação Jovem, situado na rua Serafim Constantino, Centro. 'Ao Senhor 

Prefeito'. Processos nºs 05346/2015 a 05358/2015. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguinte melhorias: a reforma do 

telhado da EMEF Rosalvito Cobra, localizada na rua Sílvia, nº 670, bairro Santa 

Maria; demarcar vagas para estacionamento rotativo e pago (zona azul) no 

trecho compreendido da avenida Presidente Kennedy, ruas Piratininga, Flórida 

e Alegre, bairro Santa Paula; demarcar vagas para estacionamento rotativo e 

pago (zona azul) na travessa Regina Oneda, entre as vias: alameda São Caetano 

e rua Maranhão, bairro Santa Paula; criar curso de informática para pessoas 

com deficiência auditivas, como já implantado em várias cidades; a poda da 

árvore localizada na rua Doutor Durval Vilalva, nº 104, bairro Fundação; a poda 

da árvore localizada na rua Doutor Durval Vilalva, nº 80, bairro Fundação; a 

poda da árvore localizada na rua Doutor Durval Vilalva, nº 87, bairro Fundação; 

providenciar a extração ou poda da árvore localizada na avenida do Estado, nº 
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83, bairro Fundação; providenciar a extração ou poda da árvore localizada na 

avenida do Estado, nº 25, bairro Fundação; a poda da árvore localizada na rua 

São Pedro, nº 86, bairro Olímpico; a imediata remoção de 4 veículos 

estacionados na rua Herculano de Freitas, em frente ao nº 650, bairro Fundação; 

implantar tratamento de fisioterapia, no período noturno e também aos finais 

de semana, nas UBS's inseridas no programa 3º Turno, afim de zerar as 

urgências;e inserir a modalidade do basebol nas escolas do município e oferecer 

aulas dessa modalidade esportiva no SEEST (Secretaria de Esportes), a fim de 

incentivar o jovem para a prática deste importante esporte. 'Ao Senhor 

Prefeito'. Processos nºs 05359/2015 a 05361/2015. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguinte melhorias: 

solicitar às empresas de transporte coletivo que atuam em nossa cidade, a 

possibilidade de não afixar propaganda no vidro traseiro nos transportes 

coletivos, tendo como escopo a melhor visualização do interior pelas forças 

públicas de segurança; instituir a obrigatoriedade da instalação de "Telhado 

Verde" nas novas construções com três ou mais pavimentos; e, estabelecer 

critérios para destinação de vagas de estacionamento de veículos nas vias 

públicas do município de São Caetano do Sul para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida e idosas. 'Ao Senhor Prefeito'. Processo nº 05369/2015. 

Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito objetivando atualizar a 

oferta de remédios na grade de remédios oferecidos pelo município. 'Ao 

Senhor Prefeito'. Processos nºs 05373/2015 a 05377/2015. Jorge Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguinte melhorias: a 

instalação de redutores de velocidade na rua João Pessoa, Centro; a instalação 

de uma nova placa de nomenclatura na rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro 

Cerâmica; a limpeza da praça localizada na rua Roma, altura do n. 155, bairro 

Oswaldo Cruz; a instalação de uma placa 'Proibido Jogar Lixo' na praça 

localizada na rua Roma, altura do n. 155, bairro Oswaldo Cruz; e o 

recapeamento asfáltico na rua Engenheiro Cajado de Lemos, altura do n. 265, 

bairro Cerâmica; Processos nºs 05393/2015 a 05407/2015. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguinte melhorias: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial a pé, 

durante o funcionamento da feira livre que acontece todas as quintas-feiras na 

rua Castro Alves, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, em especial a pé, durante o funcionamento da feira livre que 

acontece todas as quartas-feiras na rua Castro Alves, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial a pé, 

durante o funcionamento da feira livre que acontece todas as quartas-feiras na 
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rua Tapajós, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, em especial a pé, durante o funcionamento da feira livre que 

acontece todas as quartas-feiras na rua Madeira, bairro Santa Maria; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial a pé, durante o 

funcionamento da feira livre que acontece todas as terças-feiras na rua 

Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, em especial a pé, durante o funcionamento da feira livre que 

acontece todas as terças-feiras na rua Herculano de Freitas, bairro Fundação; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial a pé, 

durante o funcionamento da feira livre que acontece todas as quartas-feiras na 

rua Santo André, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, em especial a pé, durante o funcionamento da feira livre que 

acontece todas as quintas-feiras na rua Humberto de Campos, bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial a pé, 

durante o funcionamento da feira livre que acontece todas as quintas-feiras na 

rua Juruá, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, em especial a pé, durante o funcionamento da feira livre que 

acontece todas as sextas-feiras na rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santa 

Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial a 

pé, durante o funcionamento da feira livre que acontece todas as sextas-feiras 

na rua da Fortuna, bairro Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, em especial a pé, durante o funcionamento da feira livre que 

acontece todas as sextas-feiras na rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial a pé, 

durante o funcionamento da feira livre que acontece todos os sábados na rua 

Santos Dumont, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, em especial a pé, durante o funcionamento da feira livre que 

acontece todos os sábados na rua Carmine Perrella, bairro Mauá; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, em especial a pé, durante o 

funcionamento da feira livre que acontece todos os domingos na avenida Walter 

Thomé, bairro Olímpico. 'Ao Senhor Prefeito'. Processos nºs 05409/2015 e 

05410/2015. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as 

seguinte melhorias: realizar a extração da árvore localizada na esquina da rua 

Madeira, com a rua Francisco Alves, nº 260, bairro Santa Maria; e contratar 

mais médicos para atuar no Centro Policlínico Gentil Rstom, principalmente 

ginecologistas. 'Ao Senhor Prefeito'. Processo nº 05411/2015. Sidnei Bezerra 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito objetivando a instalação de placa de 

indicação de lombada, na rua João Ramalho, nº 134, bairro Boa Vista. 'Ao 
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Senhor Prefeito'. Processos nºs 05422/2015 a 05432/2015. Fabio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguinte melhorias: 

realizar a correção do leito carroçável da rua Raimundo Maffei, altura do nº 

361, bairro Mauá; realizar a repintura da faixa de solo e de todas as vagas de 

embarque e desembarque existentes na rua Porto Calvo, nº 184, bairro Oswaldo 

Cruz; o envio de equipe para instalação de sinalização de trânsito na rua 

Liberdade, bairro Mauá; o envio de equipe para realizar a repintura de toda a 

sinalização de solo existente no leito carroçável no trecho situado na rua 

Arnaldo Sante Locoselle, esquina com a rua Rio Grande do Sul, bairro 

Cerâmica; o envio de equipe para efetuar ação no leito carroçável da rua Porto 

Calvo, esquina com a rua Silvia; a repintura de toda a sinalização de solo 

existente na rua Helena Mussumeci, esquina com a rua Rio Grande do Sul, 

bairro Cerâmica; a repintura da sinalização de solo existente no trecho situado 

na rua Clóvis Bevilácqua, esquina com a rua Rio Grande do Sul, bairro 

Cerâmica; o envio de equipe para a correção de pintura da sinalização de solo 

existente no leito carroçável da rua Padre Marcondes, esquina com a rua Rio 

Grande do Sul, bairro Cerâmica; o envio de equipe para realizar a pintura da 

sinalização de solo existente no leito carroçável do trecho situado na travessa 

João Juarez, esquina com a rua Rio Grande do Sul, bairro Cerâmica; realizar a 

elevação da lombada existente na rua Manoel Augusto Ferreirinha, esquina 

com a rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty; e o envio de equipe para realizar 

a revitalização de toda a sinalização de solo no trecho situado na rua Amazonas, 

entre as ruas Silvia e Cavalheiro Ernesto Giuliano, Centro. 'Ao Senhor 

Prefeito'. Processo nº 05433/2015. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito objetivando a revitalização completa do Espaço de Lazer e Recreação 

José Agostinho Leal, bairro Nova Gerty. 'Ao Senhor Prefeito'. Processos nºs 

05438/2015 a 05442/2015. Fabio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor 

Prefeito objetivando as seguinte melhorias: o envio de equipe para realizar a 

limpeza de todos os vidros do acesso ao Terminal III - mini Shopping Gabriel 

Zambrana, situado na rua João Pessoa, Centro; a troca imediata do vidro 

quebrado na entrada do Terminal III - mini Shopping Gabriel Zambrana, 

situado na rua João Pessoa, Centro; o envio de equipe para a reforma do piso 

defronte o acesso ao Terminal III da Estação Nicolau Delic, situado na rua João 

Pessoa, Centro; a instalação de redutor de velocidade na rua Piratininga, n. 644, 

bairro Barcelona; e a instalação de placa de sinalização "Mão Dupla" (código 

R-28) na rua Rio Negro, esquina com a rua Coelho Neto, bairro Oswaldo Cruz. 

'Ao Senhor Prefeito'. Processos nºs 05443/2015 a 05450/2015. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguinte 
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melhorias: a proibição de estacionar nos dois lados da via, na rua Eldorado, 

próximo a praça da Riqueza, bairro Prosperidade; a remoção de veículo 

'abandonado' na alameda Conde de Porto Alegre, altura do nº 615, bairro Santa 

Maria; a remoção de veículos 'abandonados' na rua Guaporé, altura do nº 286, 

bairro Santa Maria; a repintura da faixa de pedestres no cruzamento formado 

pela rua Humaitá com a rua Heloisa Pamplona, bairro Fundação; a remarcação 

de área de carga e descarga e instalação de sinalização visual na rua Carmine 

Perrella, altura do nº 125, bairro Fundação; a instalação de semáforo no 

cruzamento entre as vias: alameda São Caetano e rua Solimões, bairro Santa 

Maria; a instalação de cobertura para o ponto de ônibus na rua Solimões, altura 

do nº 174, bairro Santa Maria; e a instalação de vaga exclusiva para pessoas 

com deficiência na rua Solimões nº 263, bairro Santa Maria. 'Ao Senhor 

Prefeito'. Processo nº 05378/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando estudos e 

tratativas com vistas a realização de policiamento, em especial, a pé, durante o 

funcionamento da feira livre, que acontece todas as terças-feiras, na rua 

Herculano de Freitas, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

'Aprovado.'. Processo nº 05379/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando estudos e 

tratativas com vistas a realização de policiamento, em especial, a pé, durante o 

funcionamento da feira livre, que acontece todas as sextas-feiras, na rua da 

Fortuna, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 05380/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando estudos e tratativas com 

vistas a realização de policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento 

da feira livre, que acontece todas as quartas-feiras, na rua Tapajós, bairro 

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

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

05381/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando estudos e tratativas com vistas a 

realização de policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento da feira 

livre, que acontece todas as quartas-feiras, na rua Madeira, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05382/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de 
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policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que 

acontece todas as quintas-feiras, na rua Castro Alves, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05383/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de 

policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que 

acontece todas as sextas-feiras, na rua Tenente Antônio João, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05384/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de 

policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que 

acontece todas as quintas-feiras, na rua Humberto de Campos, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05385/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de 

policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que 

acontece todos os sábados, na rua Carmine Perrella, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05386/2015. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de policiamento, 

em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que acontece todas 

as sextas-feiras, na rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05387/2015. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de 

policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que 

acontece todas as terças-feiras, na rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05388/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de 

policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que 

acontece todos os domingos, na avenida Walter Thomé, bairro Olímpico. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05389/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de 

policiamento, em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que 

acontece todas as quintas-feiras, na rua Juruá, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05390/2015. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando estudos e tratativas com vistas a realização de policiamento, 

em especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que acontece todos 

os sábados, na rua Santos Dumont, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05391/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando estudos e tratativas com vistas a realização de policiamento, em 

especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que acontece todas as 

quartas-feiras, na rua Santo André, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05392/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando estudos e tratativas com vistas a realização de policiamento, em 

especial, a pé, durante o funcionamento da feira livre, que acontece todas as 

quartas-feiras, na rua Castro Alves, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05414/2015. Fabio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Automóvel Clube do Grande ABC, pelo trabalho social 

realizado mensalmente junto ao Fundo Social de Solidariedade de São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05415/2015. 

Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações para o Hospital Beneficência Portuguesa de 

São Caetano do Sul, pela passagem de mais um ano de existência desta valorosa 

instituição de saúde, que há 66 anos presta excelentes serviços a população da 

nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

05416/2015. Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em 
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Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para toda direção do Hospital 

Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul pela realização da caminhada 

Outubro Rosa. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

05417/2015. Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da travessa João Juarez, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05418/2015. Fabio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Helena Mussumeci, bairro 

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

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

05419/2015. Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Padre Marcondes, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05420/2015. Fabio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Clóvis Bevilácqua, bairro 

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

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

05421/2015. Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

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

extensão da rua Arnaldo Sante Locoselle, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05434/2015. Fabio Constantino 

Palacio. Requerimento solicitando envio de Ofício à Secretaria Estadual de 

Segurança Pública, visando informações sobre os índices de criminalidade 

(evolução das ocorrências) no entorno da avenida Almirante Delamare no 2º 

semestre de 2014 e no 1º trimestre de 2015. Colocado em discussão, ninguém 

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

'Aprovado.'. Processo nº 05455/2015. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, à Secretaria 

Municipal de Educação, extensivo à todas as escolas participantes, aos alunos 

e atletas competidores, pela realização da "32ª Edição dos Jogos Escolares" 

realizada no período de 11 a 26 de setembro deste ano. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05464/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de feriados prolongados, 

notadamente no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº 05465/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em especial, 

nos períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05466/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de 

feriados prolongados, notadamente no bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05467/2015. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de feriados 

prolongados, notadamente no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05468/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de feriados prolongados, 

notadamente no bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 05469/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em 

especial, nos períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Jardim 

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

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

05470/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em especial, nos 

períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05471/2015. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de feriados 

prolongados, notadamente no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05472/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de feriados prolongados, 

notadamente no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 05473/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em 

especial, nos períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro 

Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

05474/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em especial, nos 

períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05475/2015. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de 

feriados prolongados, notadamente no bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05476/2015. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de feriados 

prolongados, notadamente no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05477/2015. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em especial, nos períodos de feriados prolongados, 

notadamente no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

'Aprovado.'. Processo nº 05478/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas em especial, nos períodos de feriados prolongados, notadamente no 

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

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

05479/2015. Fabio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao SEBRAE São Paulo 

(SEBRAE/SP) pela realização da "Semana do Empreendedor SEBRAE". 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Processo nº 05482/2015. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações a pastora Tânia Burti Silva pelos 242 (duzentos e 

quarenta e dois) votos que obteve na eleição do conselho tutelar, sendo eleita 

uma das conselheiras tutelares de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica 'Aprovado.'. Processo nº 05489/2015. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas principalmente no horário noturno, na avenida Lemos Monteiro e 

nas demais ruas do bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

'Aprovado.'. Processo nº 05499/2015. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a todos os professores das escolas municipais, estaduais e 

particulares de São Caetano do Sul, pelo Dia do Professor a ser comemorado 

no dia 15 de outubro de 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 05508/2015. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Vladimir 

Chiea em razão da eleição como Diretor Titular do CIESP - Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo, unidade de São Caetano do Sul, de 28 de 

setembro de 2015 à 31 de dezembro de 2017. Colocado em discussão, ninguém 

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

'Aprovado.'. Processo nº 05518/2015. Mauricio Fernandes da Conceicao. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão e adjacências da rua Taipas, 

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

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

05523/2015. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na praça Moraes 

Sarmento, localizado na rua Nestor Moreira, e rua Maria Teixeira Mourão 

Maresti, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 05524/2015. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da praça Salvador Quero Lopes, localizada na rua Rio de Janeiro, 

com a rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

'Aprovado.'. Processo nº 05526/2015. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de Ofício à associação dos notários e 

registradores do Estado de São Paulo, para sugerir aos tabelionatos de notas e 

nos ofícios de registro de imóveis, que fixem placas contendo as redações do 

art. 290 e parágrafos, da Lei nº 6.015/73 e do art. 43 da Lei nº 11.977/09 (Lei 

"Minha Casa Minha Vida"), visando dar ciência ao público, do direito de 

pleitear em determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos 

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

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

05368/2015. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria 

Zulmira Tubero. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 'Aprovado.'. Em questão 

de ordem, o Senhor Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, solicita que seja 

ofertado um minuto de silêncio em memória da Senhora Maria Zulmira Tubero. 

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

Explicação Pessoal. O Senhor Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Senhores Vereadores. Usaram da palavra os Edis: Aparecido 

Inácio da Silva, Eclerson Pio Mielo, Eder Xavier, Edison Roberto Parra, Fabio 

Constantino Palacio, Fábio Soares de Oliveira, Jorge Martins Salgado e José 

Roberto Espíndola Xavier. O Senhor Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos 

solicita e assume a Presidência da Mesa Diretora, o Vice-Presidente, Senhor 

Vereador Roberto Luiz Vidoski, que chama Paulo Roberto de Jesus. A fim de 

usar a Tribuna, o Presidente em exercício, Senhor Roberto Luiz Vidoski 

convida e assume a Presidência da Mesa, a Senhora Primeira Secretária, 

Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que chama o Edil Roberto Luiz 

Vidoski. Reassume a Presidência, o Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino 

Bottura Ramos, que chama o Edil Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém mais 

desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da Explicação Pessoal. Passa-se 

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

Processo nº 4649/15. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do 

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

elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. O Senhor Presidente comunica 

ao Plenário que se encontram na mesa emendas: E1, E2, E3, E4 e E5, 

informando que a votação do Projeto de Lei será realizada sem prejuízo das 

emendas. Colocado em discussão, usa da palavra o Edil Fabio Constantino 
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Palacio. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno, sem prejuízo das 

emendas”. O Nobre Edil Francisco de Macedo Bento solicita a dispensa da 

leitura das emendas ao Projeto de Lei e que a discussão sobre as mesmas seja 

em conjunto. O Vereador Jorge Martins Salgado também solicita que a votação 

das emendas seja realizada individualmente. Colocado em votação a dispensa 

da leitura das emendas, discussão conjunta e a votação individual, fica 

"Aprovado”. Dispensada a leitura da emenda, são estas colocadas em 

discussão. Ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. As 

emendas são colocadas em votação separadamente: Emenda nº 1 - Colocada 

em votação, fica “Rejeitada” com votos contrários dos Edis Carlos Humberto 

Seraphim, Edison Roberto Parra, Fabio Constantino Palacio, Marcel Franco 

Munhoz e Roberto Luiz Vidoski. Emenda nº 2 - Colocada em votação, fica 

“Rejeitada” com votos contrários dos Edis Carlos Humberto Seraphim e 

Roberto Luiz Vidoski. Emenda nº 3 - Colocada em votação, fica “Rejeitada” 

com votos contrários dos Edis Carlos Humberto Seraphim e Roberto Luiz 

Vidoski. Emenda nº 4 - Colocada em votação, fica “Rejeitada” com votos 

contrários dos Edis Carlos Humberto Seraphim e Roberto Luiz Vidoski. 

Emenda nº 5 - Colocada em votação, fica “Rejeitada” com votos contrários 

dos Edis Carlos Humberto Seraphim, Eclerson Pio Mielo, Edison Roberto 

Parra, Fabio Constantino Palacio, Marcel Franco Munhoz e Roberto Luiz 

Vidoski. “Publique-se em sua forma original”. Para justificar os votos, usam 

da palavra os Vereadores Edison Roberto Parra, Eder Xavier, Eclerson Pio 

Mielo, Fabio Constantino Palacio e Jorge Martins Salgado. II - Processo nº 

4987/15. Jorge Martins Salgado. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Altera a redação do caput e dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 1º, bem como, o § 

2º do artigo 2º da Lei nº 4.328, de 06 de outubro de 2005, que cria o ‘Registro 

Geral de Animais’, no 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 4402/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a proibição da utilização de carros cadastrados ou não em 

aplicativos para transportar pessoas, com finalidade lucrativa, no âmbito 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, deixando a critério do Plenário. O Senhor Presidente, Paulo 
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Higino Bottura Ramos solicita e assume a Presidência da Mesa Diretora, o 

Vice-Presidente, Senhor Vereador Roberto Luiz Vidoski. Colocado em 

discussão, usa da palavra o autor, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Para justificar os votos, usam da 

palavra os Vereadores Fábio Soares de Oliveira, Eder Xavier, Jorge Martins 

Salgado e Eclerson Pio Mielo. IV - Processo nº 5436/14. Aparecido Inácio 

da Silva. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que 

que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Francisco 

Vieira Batista, pelos relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, 

tratando-se de Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria 

exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua 

aprovação e, neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. 

Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão 

votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. A Primeira 

Secretária faz a chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com 

dezesseis votos favoráveis, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os 

motivos que nortearam a presente convocação, o Senhor Presidente convoca os 

senhores Vereadores para a 14ª Sessão Extraordinária a ser realizada, 

imediatamente após o término da 31ª Sessão Ordinária, na próxima terça-feira, 

dia 13 (treze) de outubro, e declara, às vinte horas e oito minutos, encerrada a 

presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, 

será assinada pelos Senhores Presidente e Primeira Secretária. ......................... 
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