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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E DOIS 

DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e quarenta e sete 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 06ª 

Sessão Ordinária, 02ª Sessão Extraordinária 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. 

0625/16. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício da Sra. Diretora de 

Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do Balanço 

Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete das 

Despesas Simplificado com o detalhamento das fichas por sub elemento da 

despesa, e a demonstração das variações patrimoniais relativos ao mês de 

fevereiro de 2016. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

1172/16. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei que "Estimula a 

exposição dos produtos alimentícios especialmente elaborados sem lactose 

nos supermercados e hipermercados de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1210/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Estimula a desinfecção mensal e a pintura semestral das caçambas 

ou contêineres de lixo e detritos utilizados em São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1211/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a proibição à prática de frisagem de pneus em 

oficinas mecânicas, estabelecimentos de venda de autopeças, borracharias e 

similares 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. 1212/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Estimula a criação do serviço de mensagens whatsapp 'São 

Caetano do Sul combate o mosquito aedes aegypti' e dá outras providências.". 
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“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 1213/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

"Estimula a cobrança fracionada de Zona Azul da forma que especifica e dá 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1214/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que "Estimula a sinalização informativa de vias públicas 

sujeitas a inundações e alagamentos e dá outras providências. ". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 1222/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que "Institui o estímulo 

à criação da 'coordenadoria de política para diversidade sexual', no município 

de São Caetano do Sul e dá outra providencias.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1256/16. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o estímulo à implantação de 

lixeiras para coletas seletivas nas instituições de ensino, públicas e privadas, 

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

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 1257/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o estímulo a 

concessão de desconto do IPTU aos munícipes que adotem animais 

abandonados em canis situados no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1263/16. Maurício Fernandes da Conceição. 

Projeto de Lei que "Institui o estímulo à conscientização sobre a pediculose 

(piolho), e à orientação sobre o seu tratamento e a higiene capilar, no âmbito 

da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 1223/16. Aparecido Inácio da Silva. Moção de Repúdio à ação 

do Governo Federal, com a intenção de dificultar o trabalho do judiciário, no 

tocante a possíveis atos ilícitos praticados pelo ex-presidente Senhor Luiz 

Inácio Lula da Silva.  “À Comissão de Justiça e Redação”.  Processos nºs. 

1113/16 a 1119/16. 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 rua Herculano de Freitas, onde é realizada a feira livre, bairro 

Fundação; a isenção total ou parcial do IPTU - Imposto Predial Territorial 

Urbano, dos imóveis situados no trecho da rua Santo André, onde é realizada 

a feira livre, bairro Boa Vista; a isenção total ou parcial do IPTU - Imposto 

Predial Territorial Urbano, dos imóveis situados onde é realizada a feira livre, 

no trecho da rua Madeira, bairro Santa Maria; a isenção total ou parcial do 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  3 

IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, dos imóveis situados onde é 

realizada a feira livre, no trecho da rua Major Carlos Del Prete, bairro 

Cerâmica; a isenção total ou parcial do IPTU - Imposto Predial Territorial 

Urbano, dos imóveis situados onde é realizada a feira livre, no trecho da rua 

Tapajós, bairro Barcelona; a isenção total ou parcial do IPTU - Imposto 

Predial Territorial Urbano, dos imóveis situados onde é realizada a feira livre, 

no trecho da rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula; e a isenção total ou 

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

onde é realizada a feira livre, no trecho da rua Castro Alves, bairro Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1120/16 a 1126/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a criação do RC Park São Caetano no espaço 

localizado ao lado da EMI Helena Musimeci, avenida Paranapanema, esquina 

com a rua Tamandaré, bairro Nova Gerty; a criação do espaço PET - 

Cachorródromo visando atender a demanda dos moradores dos bairros Santa 

Paula e centro; a construção de um novo iml nas dependências do Cemitério 

Das Lágrimas: rua das Preces, Mauá; sinalização de carga e descarga no local 

- rua Paulista, 85, esquina com a rua Otávio Mangabeira, bairro Oswaldo 

Cruz; a revitalização de toda a área e estrutura física da praça existente no 

local. rua Lisboa, com a ruas Giovanni di Nardi e Bom Pastor, bairro Nova 

Gerty; a limpeza em toda a extensão da alameda Valdomiro Ferreira da Silva, 

bairro Santa Paula; e sinalização de trânsito "proibido o estacionamento de 

caminhões e ônibus" na rua Juruá, entre as ruas Ângelo Ferro e rua dos 

Castores, Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1131/16 a 1138/16. 

Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda das árvores localizadas dentro 

do CISE Francisco Coriolano de Souza, principalmente nas árvores que fazem 

divisa com o muro dos moradores da rua Rosa, bairro Nova Gerty; a poda das 

árvores da rua Pelegrino Bernardo, principalmente no trecho entre as ruas 

Pedro Alvares Cabral e João Migliani; a poda das árvores na rua Castro Alves, 

principalmente entre o trecho entre a rua Amazonas e a rua Nossa Senhora da 

Candelária; a instalação de equipamentos de ginástica na praça Cesário 

Migliani, bairro Santa Maria; a realização do recapeamento asfáltico da rua 

Xavantes, Olímpico; promover em parceria com o Governo do Estado, a 

revitalização da Escola Estadual Prof.ª Yolanda Ascêncio; a manutenção e 

revitalização do CER Santa Paula - Gonzaga; e promover campanha de 

orientação aos familiares das crianças matriculadas nas escolas de educação 

infantil, sobre os cuidados preventivos e posteriores aos alunos diagnosticados 
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com virose. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1141/16 a 1143/16. 

Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização de toda a área de 

lazer da praça na rua Marechal Deodoro, 85, praça di thiene, bairro Santa 

Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da rua Marechal Deodoro, 85, praça Di Thiene, bairro Santa Paula; e realizar 

a poda da árvore na rua Mariano Pamplona, 141, esquina com a rua Major 

Aderbal de Oliveira, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1147/16 e 1148/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Amazonas, altura do número 2191, bairro 

Oswaldo Cruz; e o recapeamento asfáltico na avenida Paraíso, 272, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1151/16 a 1154/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore 

localizada na rua Solimões, 207, bairro Santa Maria; a limpeza e retirada de 

restos de árvores na rua Nazaret, altura do nº 1158, bairro Barcelona; a poda 

da árvore na rua Antônio Garbelotto, altura do nº 223, bairro Barcelona; e a 

limpeza e notificação do terreno na rua Antônio Barile, altura do nº 130, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1155/16. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando elaborar 

estudos para conserto da calçada da Associação Beneficente Recreativa de 

Vila Barcelona - ABREVB, rua Pelegrino Bernardo, 854, bairro Barcelona. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1157/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a limpeza e notificação 

do proprietário do terreno na rua Oswaldo Cruz, 172, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1161/16. Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de um 

redutor de velocidade (lombo faixa) de fronte a Paróquia Nossa Senhora das 

Graças, rua Tocantins, 436, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1163/16. Fabio Constantino Palacio. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a colocação de indicação oficial restringindo 

o estacionamento de caminhões na rua Barão de Mauá entre as ruas Walter 

Figueira e washington luiz, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1164/16 a 1166/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de uma placa sinalizando "é proibido parar e 

estacionar do lado esquerdo da rua, em toda sua extensão", na rua Território 
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do Acre, 75; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Capeberibe, bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Flórida, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1167/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a implantação de cantinas nas escolas da rede 

municipal de ensino de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1169/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando instalar em determinados pontos da cidade, novo modelo de 

lixeira sem cesto, que consiste em um suporte metálico com saco plástico 

acoplado, conforme ilustram as fotos em anexo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1174/16 a 1186/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a vacinação domiciliar de pessoas idosas, com deficiência motora, 

multideficiência profunda e/ou doenças incapacitativas e degenerativas; a 

consulta de saldo do cartão de vale-transporte do município de São Caetano 

do Sul; firmar parceria com entidades e empresas privadas para que façam a 

coleta seletiva de lixo nos eventos realizados; a obrigatoriedade da colocação, 

em salas de aula, de cadeiras de braços para alunos canhotos, na rede 

municipal de ensino; instalar semáforo de pedestres na rua das Mangueiras 

com a rua Engenheiro Rebouças, bairro Cerâmica; o fornecimento de 

repelentes às gestantes, a título gratuito e através das unidades básicas de 

saúde, para afastar o risco de microcefalia no município de São Caetano do 

Sul; a criação do programa "Reciclarte" na rede municipal de ensino de São 

Caetano do Sul; criação de um aplicativo que informe e mostre o horário dos 

ônibus, o itinerário e os pontos de parada; criação do programa 'São Caetano 

do Sul + Sustentável'"; que associações, fundações e demais organizações da 

sociedade civil que recebem auxílio ou subvenção do município de São 

Caetano do Sul respondam a requerimentos de informações no prazo de 15 

(quinze) dias; a instalação de vaga para guinchos nas proximidades do plantão 

policial; instituir o prêmio 'Mulher Em Destaque' no município de São 

Caetano do Sul; e dispor sobre o número máximo de alunos por sala de aula 

nas instituições de ensino no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1187/16 a 1196/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a reforma do telhado e manutenção geral do ginásio de esportes 

da EE Profª. Joana Motta, localizada na rua Espírito Santo, 1330, bairro 

Cerâmica; a poda das árvores localizadas na ilha cercada pela rua Luiz 

Cláudio Capovilla Filho, mais precisamente em frente ao Condomínio 
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Jacarandá, do Conjunto Habitacional Dos Radialistas, bairro São José; a 

manutenção geral da iluminação na praça Cardeal Arco Verde, localizada na 

passagem Carlos de Campos, Centro; a manutenção geral da iluminação na 

praça dos Imigrantes, (chafariz) localizada na avenida Presidente Kennedy, 

próximo ao n° 1528, bairro Santa Paula; a reforma do telhado e manutenção 

geral do Ginásio de Esportes do Circolo Italiano, localizado na rua Oswaldo 

Cruz, 2010, bairro Oswaldo Cruz; a reforma do telhado e manutenção geral 

do Ginásio de Esportes do Centro Esportivo e Recreativo Águias de Nova 

Gerty, localizado na rua Juruá, 50, bairro Nova Gerty; a reforma do telhado e 

manutenção geral do ginásio de Esportes da Sociedade Esportiva Recreativa 

e Cultural Santa Maria, localizada na rua Pellegrino Bernardo - nº 1301 - 

bairro Olímpico; a manutenção geral da iluminação nas ruas do Centro da 

cidade de São Caetano do Sul e a possibilidade de substituir as luminárias 

atuais por lâmpadas de led; a reforma do telhado e manutenção geral da quadra 

da EMEF Rosalvito Cobra, localizada na rua Silvia, 670, bairro Santa Maria; 

e a reforma do telhado e manutenção geral do Ginásio de Esportes do clube 

ad. São Caetano, localizada na avenida Fernando Simonsen, 190, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1198/16 a 1200/16. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: manutenção na rede de iluminação 

da rua Boa Vista, entre as ruas Giuseppe Braido e rua Pan, bairro Boa Vista; 

a revitalização da Estação de Ônibus José Montilha, localizado na rua Boa 

Vista, altura do número 200, bairro Boa Vista; e realizar serviços de limpeza 

e revitalização da praça Luiz Sebastião De Lima, localizada na rua Boa Vista, 

altura do número 270, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1202/16. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1205/16 a 1207/16. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Boa Vista; e sinalizar os 

metros nas pistas de corrida do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1216/16 a 1221/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação 

de um Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade no bairro 

Fundação; a inserção de uma rampa para cadeirantes na estação rodoviária de 

São Caetano do Sul; a limpeza das ruas do bairro Fundação; a limpeza e 
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dedetização da passagem subterrânea da estação rodoviária; a retirada ou 

recuo do tapume de aço situado na calçada da rua Arlindo Marchetti, altura do 

nº 94, bairro Santa Maria; e o envio de notificação ao proprietário do terreno 

localizado na rua Arlindo Marchetti, altura do nº 94, bairro Santa Maria, para 

que realize a limpeza do mesmo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1224/16 a 1242/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a inclusão 

dos alunos de cursos técnicos no programa de Vale Transporte Estudantil; a 

extensão do horário de atendimento até as 23h do Centro de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher, situado na rua Herculano de Freitas, 200, bairro Fundação; 

a reforma do buraco na alameda Cassaquera, altura do nº 65, bairro Barcelona; 

a substituição das tampas de bueiros danificadas na rua Xingú, altura do nº 

175, bairro Santa Maria; a instalação de uma lombofaixa na alameda 

Cassaquera, altura do nº 844, bairro Barcelona; a instalação de um semáforo 

piscante na alameda Araguaia, cruzamento com a rua Xingú, bairro Santa 

Maria; a retirada da carcaça de um veículo abandonado na avenida Antônio 

da Fonseca Martins, 332, bairro São José; a limpeza, remoção do lixo e corte 

do mato na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, na junção com 

a rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria; a limpeza do terreno na 

rua Martino de Martine, em toda sua extensão, bairro Barcelona; a extensão 

do horário de atendimento até as 23 horas da UBS Dolores Massei, situada na 

rua Senador Fláquer, 139, bairro São José; a limpeza e desobstrução da 

calçada na rua Ceará, 509, bairro Fundação; que seja realizado o conserto do 

buraco na rua Ceará, 509, bairro Fundação; a instalação de placa com o nome 

da praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; a urgente inspeção e substituição 

do coqueiro danificado na praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; a 

reforma na profundidade da valeta na praça das Andorinhas, entroncamento 

com a rua Biguá, bairro Santa Maria; a poda das árvores na praça das 

Andorinhas, bairro Santa Maria; a retirada de um tronco de árvore na rua 

Flórida, 1205, bairro Barcelona; a instalação de um semáforo na rua Joana 

Angélica, cruzamento com a rua Flórida, bairro Barcelona; e a instituição ao 

estímulo da criação da "Coordenadoria de Política para Diversidade Sexual", 

no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1243/16. Fabio Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

implante uma de base móvel no quarteirão que compreende a ruas Wenceslau 

Braz, Rafael Correa Sampaio, Piauí e Pinheiro Machado no bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1245/16 e 1246/16. Marcel 
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Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção dos bancos e a 

revitalização da praça da Riqueza, no bairro Prosperidade; e a manutenção e 

a revitalização da praça localizada, na rua Desireè Malateaux, altura do nº 8, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1248/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da praça localizada 

em frente à Escola Estadual Coronel Bonifácio de Carvallho, em especial, às 

sextas-feiras e aos sábado à noite, na avenida Goiás, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1249/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a colocação de coletores 

de lixo na estrada das Lágrimas, na calçada do cemitério das Lágrimas, bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1255/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de 

estudos e tratativas para que sejam adotadas medidas de assistência social para 

as pessoas em situação de rua, no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1262/16. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o incentivo ao uso da caligrafia desde o Ensino 

Fundamental I até a conclusão do Ensino Fundamental II, na rede municipal 

de ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1264/16. Eder Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando proceder, com urgência, 

a reforma dos bancos da praça São Caetano Di Thiene, bairro Santa Paula. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1265/16 e 1266/16. Edison Roberto 

Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: enviar uma equipe de campo para executar a 

reforma das grades e fixação das mesmas nas galerias de passagem de águas 

da praça Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade; e efetuar a troca das 

lâmpadas da pista de caminhada do parque Santa Maria, rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1267/16 a 1272/16. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o recapeamento asfáltico da rua Amazonas, no trecho entre as 

avenidas Paraíso e Fernando Simonsen; o recapeamento asfáltico na rua 

Bertolino Cunha, principalmente no trecho localizado entre a avenida Vital 

Brasil e a avenida Dr. Augusto de Toledo; a instalação de equipamentos de 

ginástica na praça da Riqueza, Prosperidade; substituir a tampa do bueiro 

localizado na rua nossa senhora da candelária, 190; a realização de obra no 

sentido de tapar buraco existente na valeta localizada no cruzamento entre a 
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rua Amazonas e rua Bom Pastor; e a realização do recapeamento asfáltico na 

rua Monte Alegre, principalmente no trecho localizado entre a rua Rio Grande 

do Sul e rua Espírito Santo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1274/16 a 

1276/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a realização do recapeamento 

asfáltico da rua Lourdes, principalmente no trecho entre as ruas Giovanni 

Moretti e Francesco Coppini, bairro Nova Gerty; a realização do 

recapeamento asfáltico do leito carroçável, por conta de buraco existente, na 

rua Coronel Camisão, altura do nº 320, bairro Oswaldo Cruz; e a realização 

de estudos no sentido de ampliar as atividades oferecidas pelos Centros de 

Convivência da Terceira Idade, passando a funcionar também aos fins de 

semana. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1282/16 e 1283/16. Paulo 

Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Humberto de Campos, 690, ao redor 

do Conjunto de Prédios Radialista; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda a extensão da rua Tocantins, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1285/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar lixeira 

nas ruas dos bairros periféricos da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1201/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

1203/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

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

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

1204/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

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

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1244/16. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e 

implantação de uma Base Móvel da Polícia Militar no quarteirão que 

compreende as ruas Wenceslau Braz, Rafael Correa Sampaio, Piauí e Pinheiro 

Machado no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 1247/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da praça localizada em frente à Escola Estadual 

Coronel Bonifácio de Carvalho, em especial, às sextas-feiras e aos sábado à 

noite, na avenida Goiás, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1251/16. Fabio Constantino Palacio. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelos 60 anos da Construtora Lorenzini. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1252/16. Fabio Constantino 

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

Congratulações pelo Aniversário de 55 anos da Igreja Presbiteriana de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1253/16. Eder Xavier. Moção de apoio ao Excelentíssimo senhor Doutor 

Sérgio Fernando Moro, MM. Juiz Federal da 13ª Vara da Seção Judiciária do 

Estado do Paraná, pela condução da Operação Lava-Jato. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1254/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando que sejam adotadas medidas de assistência social para 

as pessoas em situação de rua, notadamente, no município de São Caetano do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1259/16. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e constantes de 

forma preventiva em toda a confluência da avenida Tijucussu, bairro 

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

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

1260/16. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

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

preventivas principalmente no período noturno nas imediações da confluência 

das vias: rua Engenheiro Rebouças, Castro Alves e Mangueiras, bairro 

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

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

1261/16. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e 
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constantes de forma preventiva em toda a extensão das vias: Ribeirão Preto, 

Pelegrino Bernardo, Luís Fiorotti, Professor Antônio de Queirós Filho e 

adjacências , bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1273/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas principalmente em horário noturno, nas imediações das vias: 

alameda Cassaquera, alameda Conde de Porto Alegre e alameda São Caetano, 

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

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

nº. 1277/16. Paulo Higino Bottura Ramos e Outros. Moção de apoio aos 

familiares das vítimas dos atentados em Bruxelas, ocorridos no dia 22 de 

março deste ano, na Bélgica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1278/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

proximidades da UBS Moacir Gallina, na rua Casemiro de Abreu, bairro 

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

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

1279/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, no 

Terminal Rodoviário Nicolau Delic, localizado na rua Serafim Constantino, 

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

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

1280/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

da rua Tocantins, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1281/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

ostensivas em toda extensão da rua Humberto de Campos, 690, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1284/16. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, para que, em conjunto com a Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul, envide esforços para implantação de um 

tóten da Polícia Militar na praça Cardeal Arcoverde, Centro. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1286/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas urgentes na rua Duque de Caxias, bairro 

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

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

nº. 1287/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na rua Joana Angélica, altura do nº 370, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1288/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na praça das Andorinhas, altura do nº 105, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1289/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Monsenhor Francisco de Paula, em toda sua extensão, 

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

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

nº. 1290/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na rua São Jorge, em toda sua extensão, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1291/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Oswaldo Cruz, altura da rua Monsenhor Francisco de 

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

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

Processo nº. 1292/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Domingos Ricci, em toda sua extensão, bairro 

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

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

1293/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, em toda 
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sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1294/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua do Rosário, altura 

do nº 25, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1295/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Martino de Martini, em toda sua extensão, bairro 

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

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

1296/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na avenida Antônio da Fonseca Martins, altura do nº 332, bairro 

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

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

1297/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Domingos Graciute Neto, em toda sua extensão, bairro 

Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1298/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Flórida, altura do nº 1282, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1299/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda 

Araguaia, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1300/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Xingú, altura do 

nº 175, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1301/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com 
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apoio de motocicletas na alameda Cassaquera, em toda sua extensão, bairro 

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

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

1302/16. 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 509, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1303/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

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

em toda sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1304/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Arapuã, altura do 

nº 133, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1258/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da 

Senhora Deolinda Guimarães de Oliveira. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. O Senhor Presidente, Edil Paulo Higino Bottura Ramos, solicita 

que seja ofertado um minuto de silêncio em memória da Senhora Deolinda 

Guimarães de Oliveira. 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, Edison Roberto Parra e Fabio Constantino Palacio. Ninguém mais 

desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. Passa-se 

à fase da Ordem do Dia. O presidente solicita e o 2º Secretário, Vereador 

Aparecido Inácio da Silva, procede a leitura da Ordem do Dia. Item I - 

Processo nº 5162/14. Aparecido Inácio da Silva. 2ª 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 da Comissão de Justiça e Redação, 

deixando a critério do Plenário. 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.”  Item II - Processo nº 4955/15. Aparecido Inácio 

da Silva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 
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criação da ‘Creche 24 horas’ com horários flexíveis, 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, 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.”  Item III - Processo nº 0990/16. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Econômico do Município de São Caetano do Sul – PMDE 

2016-2025 e dá outras providências. ”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

favorável. Colocado em discussão, usa da palavra o Vereador Roberto Luiz 

Vidoski. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para 

encaminhar votação usam da palavra os Edis: Eclerson Pio Mielo e Fabio 

Constantino Palacio. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

Reassume a 1ª Secretária Magali Aparecida Selva Pinto que dá continuidade 

à leitura da Ordem do Dia. Item IV - Processo nº 0982/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

incentivo à instalação do ‘Telhado Verde’ em novas construções residenciais 

e condomínios verticais multifamiliares 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 1º Turno”. Item V - 

Processo nº 1302/15. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.844, 

de 08 de fevereiro de 2010 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”. Item VI - Processo nº 1771/15. Jorge Martins Salgado. 1ª 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 da Síndrome de Down’ 

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, às dezoito horas e trinta e 

oito minutos, o Senhor Presidente declara encerrada a presente Sessão e 
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convida os Nobres Edis a assinarem o livro de presença para a abertura da 3ª 

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. .......................................................................................... 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


