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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro 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. As atas 

da 05ª Sessão Ordinária, 01ª Sessão Extraordinária e 01ª Sessão Solene 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. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos Decretos nº 10.963, de 04/03/16 e nº 

10.964, de 08/03/16. “Ciente”. Processo nº. 1082/16. Fábio Soares de 

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

do Município de São Caetano do Sul, o 'Projeto Forró No Chico' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1093/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à entrega de fraldas geriátricas e dietas parenterais aos 

pacientes cadastrados, que residem em asilos situados no âmbito do município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1094/16. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo para inserir no Calendário 

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

Divulgação e Valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1095/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à disponibilização de fraldários nos banheiros ou em local 

de uso comum para homens e mulheres, em shopping centers e 

estabelecimentos similares, públicos ou privados, no âmbito do município de 

São Caetano sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1127/16. Fábio Soares 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'exposição anual de caminhões 
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e ônibus antigos - truck's & bus' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1170/16. 

Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que “Institui o estímulo a realização de 

campanha de conscientização, orientação e incentivo ao uso de equipamentos 

de proteção pelos condutores de bicicletas, patins, skates e similares, e dá outra 

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

Orçamento”. Processo nº. 1168/16. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Decreto 

Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao pároco 

Francinaldo de Sousa Justino, pelos relevantes serviços prestados ao município. 

". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processos nºs. 0991/16 a 0995/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação banheiros químicos quando houver eventos no 

Espaço Verde Chico Mendes; a implantação de fraldário em todos os órgãos 

públicos, inclusive na Câmara Municipal, hospitais e UBSs; a implantação de 

armários escolares em todas as escolas da rede municipal de ensino de São 

Caetano do Sul; a implantação de bolsa de estudos semestral aos estudantes do 

município de São Caetano do Sul; e a construção de uma ciclovia na avenida 

Goiás, situada neste município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0996/16 

a 1005/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico da rua Giovanni Thomé, principalmente, no trecho entre a avenida 

Lemos Monteiro e a rua Rio de Janeiro; a realização da poda das árvores 

localizadas nas proximidades do cruzamento das ruas Major Carlos Del Prete 

com a rua Conceição; realizar a manutenção na viela existente na rua Major 

Aderbal de Oliveira, altura do número 51, Fundação; a manutenção das valetas 

existentes ao longo da rua Major Carlos Del Prete, Santo Antônio; promover a 

poda das árvores existentes na rua Major Aderbal de Oliveira, Fundação; a 

realização de estudos no sentido de tapar o buraco existente na rua Oswaldo 

Cruz, altura do nº 859, bairro Santa Paula; a realização de estudos no sentido 

de promover a manutenção do asfalto e tapar o buraco existente na avenida 

Goiás, 600, sentido centro-bairro, bairro Santo Antônio; a realização de estudos 

no sentido de promover o recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda a 

extensão da rua Piauí, bairro Santo Antônio; a realização de estudos no sentido 

de promover o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Pindorama, 

bairro Olímpico; e a realização de estudos no sentido de realizar maior 

divulgação sobre as modalidades esportivas disponíveis aos munícipes de nossa 

cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1007/16. Aparecido Inácio da 
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Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instituição ao 

estímulo do programa "Minha Primeira Habilitação", para jovens carentes do 

município de São Caetano do su. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1009/16 e 1010/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

recapeamento asfáltico na rua Ceará, com a rua Mariano Pamplona, bairro 

Fundação; e conserto do telhado da quadra do clube Santa Paula - Gonzaga, à 

rua Luís Louzã, 170, Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1011/16 a 1014/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de redutor de velocidade no cruzamento da rua Conselheiro Lafayette com a 

rua Tapajós, Santa Paula; a fiscalização, providências técnicas para o combate 

às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, nos imóveis localizados 

entre os números 482 e 521 da rua Capeberibe, rua Alegre, Barcelona; a 

fiscalização, providências técnicas para o combate às doenças transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti, nos imóveis localizados entre os números 20 e 40 da 

rua Carlos Laporte, 20, Hotel Mercury, Barcelona; e a instalação de redutor de 

velocidade no cruzamento da rua Capeberibe com a rua Conselheiro Lafayette. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1015/16. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a fiscalização 

com base na Lei que proíbe que funcionários da saúde transitem fora do 

ambiente de trabalho com equipamentos de proteção individual-EPIs. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1018/16 e 1019/16. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a execução das podas de árvores na parte externa 

do Espaço de Recreação e Lazer José Agostinho Leal, localizado na avenida 

Tietê, s/n, de fronte ao número 80, bairro Nova Gerty; e a instalação de uma 

parada de ônibus coletivo no trecho da avenida Presidente Kennedy, de fronte 

ao número 3700, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1021/16 a 1023/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja 

prestado auxílio aos abrigos de idosos da cidade, que enfrentam dificuldades, 

no município; que seja aumentado o tempo de abertura do semáforo para 

pedestres na avenida Goiás; e em reiteração à indicação nº 1446/13, datada de 

29 de abril de 2013, a criação da Casa Dia para Idoso, no município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1026/16 e 1027/16. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas e constantes nas imediações na USCS - Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul, campus Centro - rua Santo Antônio, 50, Centro; e a 

limpeza imediata do terreno baldio ao lado do residencial São Caetano, antigo 

depósito da GM, na rua Santo André, 375, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1028/16 a 1030/16. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que seja instalada cobertura (abrigo) no ponto de parada de 

ônibus localizado na rua Capivari, de fronte a EME Profª. Alcina Dantas Feijão, 

no bairro Mauá; que sejam instaladas coberturas (abrigos), nos pontos de 

parada de ônibus localizados na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 

especialmente nas proximidades do "Conjunto dos Radialistas", São José; e 

denominar como "Sueli Veronesi Grec", próprio público municipal, 

preferencialmente relacionado ao setor de educação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1034/16. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando implantar novo sistema de disponibilização de vagas 

para a natação no Conjunto Aquático Leonardo Speratte, através do sorteio de 

vagas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1037/16 a 1045/16. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a possibilidade de reforma geral na enfermaria 

do Hospital Municipal Infantil Marcia Braido, localizado na rua São Paulo, 

1840, Cerâmica; criar espaço reservado para entretenimento no Hospital 

Municipal Infantil Marcia Braido, localizado na rua São Paulo, 1840, 

Cerâmica; a pintura de faixa de solo com os dizeres "Carga e Descarga" na 

esquina da rua Silvia com a rua Amazonas, bairro Santa Maria; a poda da árvore 

localizada na rua Niterói, 221, Centro; a poda da arvore localizada na rua 

Oswaldo Cruz, 470, Santa Paula; rebaixamento da guia na rua Oswaldo Cruz, 

470, Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações do campus da USCS, localizado na rua Santo Antônio, com atenção 

especial ao ponto de ônibus e a passagem de pedestres na lateral à praça Baden 

Powell, que vai até a rua Manoel Coelho, Centro; manutenção em toda a 

extensão da calçada localizada da E.E. Maria da Conceição Moura Branco, 

localizada na rua Tapajós, 1085, Barcelona; e a limpeza e realizar a fiscalização 

nas proximidades da E.E. Professora Maria da Conceição Moura Branco 

localizada na rua Tapajós, 1085, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1047/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando designar o diretor do departamento de água e esgoto de 

São Caetano do Sul - DAE, a revisar lançamento de tarifa de água, quando o 

aumento de consumo decorrer de vazamento não visível, na rede interna de 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  5 

imóveis. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1055/16 a 1060/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos visando a limpeza das guias 

na rua Diários Associados, em toda sua extensão, bairro Santa Paula; a pintura 

da faixa de travessia de pedestres na avenida Dr. Augusto de Toledo, 

cruzamento com a rua Maranhão, bairro Santa Paula; o recapeamento asfáltico 

do leito carroçável na rua Diários Associados, em toda sua extensão, Santa 

Paula; a limpeza e notificação do proprietário na rua Maranhão, 743, bairro 

Santa Paula; a instalação de uma lombada na rua Tiradentes, altura do nº 533, 

bairro Santa Paula; e a proibição e fiscalização de estacionar caminhões e 

ônibus na avenida Paranapanema, altura do nº 680, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1062/16 e 1063/16. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: faixa de pedestre na rua Luiz Cláudio Capovilla 

Filho, 36, São José; e a instalação da uma rampa para deficientes na rua Luiz 

Cláudio Capovilla Filho, 36, São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1065/16 a 1069/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

sinalizem o ponto de ônibus frente a EMEI Octávio Tegão, rua Capivari, Nova 

Gerty; a criação de uma lomba-faixa em frente a Igreja Nossa Senhora das 

Graças, rua Tocantins, 415, Nova Gerty; repintar as faixas de sinalização de 

pedestre da rua Tocantins, 415, Nova Gerty; o recapeamento do asfalto do 

viaduto dos Autonomistas, Fundação; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1070/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

poda de árvore localizada na rua Francesco Coppini, 30, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1071/16 a 1075/16. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a reforma e nivelamento da guia (sarjeta), na 

avenida Presidente Kennedy, 681, Santa Paula; a poda da árvore na rua 

Benjamin Constant, 134, Santa Paula; a poda de árvore na rua Piratininga, 766, 

Barcelona; a poda da árvore na rua Benjamin Constant, 130, Santa Paula; e a 

limpeza e notificação do proprietário do terreno localizado na rua Tamandaré, 

altura do nº 206, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1076/16 a 1081/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a abertura 

da área ao lado da escola de bailado para a instalação de academia ao ar livre. 

rua João Ramalho, esquina com a Epitácio Pessoa, bairro Boa Vista; a retirada 
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do lixo existente neste local: rua Silvia, 1785, bairro Santa Maria; a poda 

preventiva das arvores existentes dentro das dependências da EMEI Rosa 

Perella, localizada na rua Lourdes, 460, Nova Gerty; a poda preventiva de todas 

as árvores existentes na calçada da EMEI Rosa Perrella, situada na rua 

Francesco Coppini, Nova Gerty; instalação de piso anti derrapante na rampa de 

acesso dos alunos da EMEI Rosa Perella localizada na rua Lourdes, 460, Nova 

Gerty; e a reposição da areia do parquinho da EMEI Rosa Perella - rua Lourdes, 

460, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1083/16 a 

1085/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção geral na 

iluminação da Estação José Montilha, localizado na rua Boa Vista, bairro Boa 

Vista; a pintura de faixa de solo com os dizeres "carga e descarga" na avenida 

Tietê, 68, bairro Nova Gerty; e manutenção geral da iluminação na praça 

localizada na esquina da rua Taipas, com a rua Arari, em frente ao número 933, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1090/16 e 1091/16. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente no período de entrada e saída dos 

alunos, nas imediações da EMEI Irineu da Silva, na estrada das Lágrimas, 320, 

São José; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente no período vespertino e noturno, nas imediações da Estação José 

Montilha, na rua Boa Vista, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1092/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que a nova escola de educação infantil, localizada entre 

as ruas Saldanha Marinho e avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula, 

receba o nome de "Sueli Veronesi Grec". “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1099/16 e 1100/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de semáforo para veículos e pedestres, no cruzamento da rua Gonzaga, com a 

rua Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; e a realização de estudos e tratativas 

para que sejam efetivadas ações do órgão de trânsito para a remoção de veículos 

abandonados nas vias públicas da cidade, em especial, na rua Taipas, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1104/16 a 1112/16. Eder 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a isenção total ou parcial do IPTU - Imposto 

Predial Territorial Urbano, dos imóveis situados no trecho da avenida Walter 

Thomé, onde é realizada a feira livre, Olímpico; a isenção total ou parcial do 

IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, dos imóveis situados no trecho da 
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rua Santos Dumont, onde é realizada a feira livre, bairro Boa Vista; a isenção 

total ou parcial do IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, dos imóveis 

situados no trecho da rua Carmine Perrella, onde é realizada a feira livre, Mauá; 

a isenção total ou parcial do IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, dos 

imóveis situados no trecho onde é realizada a feira livre, na rua José do 

Patrocínio, Centro; a isenção total ou parcial do IPTU - Imposto Predial 

Territorial Urbano, dos imóveis situados no trecho da rua da Fortuna, onde é 

realizada a feira livre, Prosperidade; a isenção total ou parcial do IPTU - 

Imposto Predial Territorial Urbano, dos imóveis situados onde é realizada a 

feira livre, no trecho da rua Rafael Correa Sampaio, Santa Paula; a isenção total 

ou parcial do IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, dos imóveis situados 

no trecho da rua Juruá, onde é realizada a feira livre, Nova Gerty; a isenção 

total ou parcial do IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, dos imóveis 

situados no trecho da rua Humberto de Campos, onde é realizada a feira livre, 

São José; e a elaboração de estudos visando a isenção total ou parcial do IPTU 

- Imposto Predial Territorial Urbano, dos imóveis situados no trecho da rua 

Tenente Antônio João, onde é realizada a feira livre, Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1048/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Rio de Janeiro, altura do nº 573, 

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

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

1049/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Adelaide, altura do nº 23, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1050/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Tenente Antônio 

João, altura do nº 718, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1051/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Manoel Coelho, altura do nº 142, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1052/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 
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motocicletas na rua Machado de Assis, altura do nº 444, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1053/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Gonzaga, altura do nº 522, Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1054/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Ceará, altura do nº 

55, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1064/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1088/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente no período 

vespertino e noturno, nas imediações da Estação José Montilha, na rua Boa 

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

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

nº. 1089/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente no 

período de entrada e saída dos alunos, nas imediações da EMEI Irineu da Silva, 

na estrada das Lágrimas, 320, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1096/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao presidente da Fundação das Artes, senhor Vagner Perton, 

pela entrega das 310 bolsas de estudo 100% para alunos da instituição. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1097/16. 

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

de Voto de Congratulações à Escola Municipal de Ensino Profª Alcina Dantas 

Feijão, pela comemoração de seus 49 anos de existência. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1098/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações ao Senhor Osmar Silva Filho, diretor-geral do DAE, pela 

reforma do Centro de Triagem da Coleta Seletiva. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1101/16. Eder Xavier. Requerimento 

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

ostensivas na avenida Paraíso, nas proximidades da EMEFM Arquiteto Oscar 

Niemeyer, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1102/16. Eder Xavier. Moção de apoio ao doutor dimas eduardo 

ramalho, mm. conselheiro presidente do egrégio Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, pelo trabalho desenvolvido de controle e fiscalização dos gastos 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1103/16. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, nas 

proximidades da EMEF 28 de Julho, rua Oriente, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1128/16. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas noturnas nas imediações da avenida Tietê, 

principalmente no cruzamento com a rua Capivari, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1129/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas noturnas nas imediações da rua 

Tocantins e adjacências, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1130/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

rua Major Carlos Del Prete, principalmente, no trecho entre a avenida Goiás e 

a rua Casemiro de Abreu, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1139/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa VIVO - Telefonica Brasil S/A, visando que envie uma 

equipe de campo para executar os reparos necessários na tampa da caixa de 

cabeamento telefônico na rua Goitacazes, 208, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1140/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 
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solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas 

ostensivas nas imediações da rua Marechal Deodoro, 85, praça Di Thiene, 

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

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

1146/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à igreja presbiteriana de São Caetano do 

Sul pela comemoração dos seus 55 anos de existência e pelo trabalho realizado 

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

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

1149/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao técnico elthon de camargo e o atleta 

Pedro Conti, da equipe de Vôlei Infanto-Juvenil de São Caetano do Sul, pela 

conquista do 11º título no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1150/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à pivô das categorias de base do time de 

handebol de São Caetano do Sul, Bruna Nascimento Batista, pela convocação 

para defender o Brasil no campeonato Pan-Americano de Handebol Junior. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1158/16. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações para com a Associação dos Amigos de São Caetano 

do Sul (ASASCS), na pessoa de seu presidente, senhor Elísio Peixoto, pela 

comemoração de 06 anos de Fundação ocorrido no dia 05 de março de 2016. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1159/16. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e preventivas 

internas e em toda a extensão das imediações do Parque Municipal São José 

(Bosque do Povo) na estrada das Lágrimas, 54, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1160/16. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas e preventivas principalmente no período 

noturno nas proximidades da Escola Estadual Dona Idalina Macedo Costa 

Sodré, localizado na rua Conselheiro Lafayette, 619, bairro Barcelona. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1162/16. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pela eleição da chapa 

#faça_parte_da_evolução, eleita para o triênio 2016-2019 da União dos 

Escoteiros do Brasil - região de São Paulo no último dia 13/03/2016 durante a 

realização da XXIII Assembleia Regional Escoteira em São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1173/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício à Caixa 

Econômica Federal, visando instalar, em todas as agências ativadas no 

município de São Caetano do Sul, os programas 'Jovem Aprendiz' e 

'Adolescente Aprendiz'. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1086/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

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

Marlene Marques Hervatin. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1087/16. Marcel Franco Munhoz e Gersio Sartori. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento do Senhor João Ferreira Granja. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1144/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da dona Rosa Brancalione Esquierdo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1145/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da dona Liduina Aparecida Priczks. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1171/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pela perda de vidas humanas nas cidades que compõem o Consórcio 

Intermunicipal (dos municípios) da Bacia do Juqueri (CIMBAJU). Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1197/16. Paulo Roberto 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Srª. Maria da Gloria Sousa. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, Edil Paulo Higino Bottura 

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

Marlene Marques Hervatin, do Sr. João Ferreira Granja, da dona Rosa 

Brancalione Esquierdo, da dona Liduina Aparecida Priczks e da Srª. Maria da 

Gloria Sousa. Assim é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, passa-se 

à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os Edis: Eder Xavier, Jorge 

Martins Salgado e Paulo Roberto de Jesus. Ninguém mais desejando utilizar a 

palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. O Sr. Presidente esclarece ao 

Plenário o estado de saúde e a situação do Edil Flávio Martins Rstom. Passa-se 

à fase da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 1017/15. Edison Roberto Parra. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à 

prevenção ao alcoolismo entre as mulheres e dá outras providências”. Parecer 

nº 166, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

nº 115, de 2015/2016, 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”. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se.” Item II - Processo nº 1702/15. 

Fabio Soares de Oliveira. 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 do Artesão’ e dá outras providências”. Parecer nº 04, de 

2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 20, de 

2015/2016, 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”. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 1746/15. Paulo Roberto 

de Jesus. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 

instalação de bicicletários nos estabelecimentos comerciais, situados no 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer nº 233, de 

2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 04, de 

2015/2016, 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”. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. “Publique-se.” Item IV - Processo nº 1753/15. Mauricio 

Fernandes da Conceição. 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 do Mecânico’ e dá outras providências. ” Parecer nº 234, de 2015/2016, 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 05, de 2015/2016, da 
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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”. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. “Publique-se.” Item V - Processo nº 0989/16. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do 

artigo 4º da Lei nº 5.087, de 29 de junho de 2012, alterado pelas Leis nºs 5.167, 

de 26 de fevereiro de 2014 e 5.179, de 10 de abril de 2014, que institui a 

Gratificação pelo Exercício de Atividade Operacional Diferenciada de 

Segurança em Situações ou Eventos Especiais, aos servidores da Guarda Civil 

Municipal que especifica e dá outras providências”. Parecer nº 42, de 

2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 35, de 

2015/2016, 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”. O Sr. Presidente solicita e o Sr. 

Segundo Secretário, Vereador Aparecido Inácio da Silva dá continuidade a 

leitura da Ordem do Dia. Item VI - Processo nº 5162/16. Aparecido Inácio da 

Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da 

ementa e do artigo 1º, da Lei nº 3.729, de 27 de outubro de 1998”. Parecer nº 

288, de 2013/2014, da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do 

Plenário. Parecer nº 164, 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 1º 

Turno”. Item VII - Processo nº 4955/15. Aparecido Inácio da Silva. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação da 

‘Creche 24 horas’ com horários flexíveis, no âmbito do Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências. ”. Parecer nº 186, de 2015/2016, da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 133, de 2015/2016, da 

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar 

votação, usam da palavra os Edis: Eclerson Pio Mielo, José Roberto Espíndola 

Xavier, Aparecido Inácio da Silva e Jorge Martins Salgado. Colocado em 

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Esgotados os motivos que nortearam 

a presente convocação, às dezoito horas e quarenta e oito minutos, o Senhor 

Presidente declara encerrada a presente Sessão e convida os Nobres Edis a 

assinarem o livro de presença para a abertura da 2ª Sessão Extraordinária a ser 

realizada a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, 

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