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ATA DA 8ª 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 NOVE 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 07ª Sessão 

Ordinária, 03ª Sessão Extraordinária e 02ª Sessão Solene são “Aprovadas”. O 

Sr. Presidente comunica ao Plenário que, em acordo com o § 4º, do artigo 202, 

do Regimento Interno da Câmara, encontra-se na pauta da Ordem do Dia o 

processo relativo às contas do Prefeito Municipal, do exercício de 2013, por isso 

o tempo destinado ao Expediente será reduzido para 30 minutos, improrrogáveis. 

A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva 

Pinto, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente.  Processo 

nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos nº 10.965, de 16/03/16 e nº 10.966, de 

17/03/16. “Ciente”. Processo nº. 1396/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que "Autoriza a recomposição monetária da tabela de vencimentos dos 

servidores públicos municipais, fixa data-base, e dá outras providências.". “Às 

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

1314/16. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

instalação de sistema de reconhecimento biométrico, destinado à identificação e 

ao controle da jornada de trabalho de motoristas, nos veículos de serviço de 

transporte coletivo municipal, no âmbito de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1315/16. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Institui estímulo à criação de áreas de esporte, lazer e recreação em todos 

os espaços públicos ociosos, nas proximidades das escolas da rede municipal 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1316/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento 

de shoppings centers, hipermercados, estabelecimentos comerciais e congêneres 

para automóveis ecológicos, no âmbito do município de São Caetano do Sul e 
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dá outras providências. ". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 1317/16. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre o estímulo à criação de um banco de sementes que 

salvaguarde os recursos genéticos vegetais de espécies ameaçadas 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. 1318/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Troca de Livros', 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1323/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Estimula o plano de desconto nas compras, realizadas em 

estabelecimentos comerciais no município de São Caetano do Sul, em que o 

consumidor rejeita o uso de sacolas plásticas e dá outras providências.". “Às 

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

1324/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Estimula a 

instalação de tomadas elétricas em todos os veículos de transporte coletivo de 

passageiros, 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. 1325/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a possibilidade de o consumidor cancelar contrato de 

prestação de serviços junto a procuradoria do consumidor (PROCON) de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1326/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que "Estimula o atendimento a pessoas com distúrbios 

respiratórios do sono no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1327/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que "Estimula a criação da Padaria Social, 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. 1378/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que "Estimula a criação do programa 'Táxi Parceiro do 

Ciclista', 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. 1380/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Institui o estímulo à realização de mutirão da saúde nas escolas 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. 

1442/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Proíbe, em escolas 
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públicas ou particulares, no âmbito do município de São Caetano do Sul, a 

cobrança de valores adicionais e/ou sobretaxas para matrícula ou mensalidade 

de estudantes com deficiência, síndrome de down, autismo, transtorno invasivo 

do desenvolvimento ou outras síndromes e da outras providências. ". “Às 

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

1443/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Estimula as 

clínicas de reprodução 'in vitro' ou clínicas ginecológicas e os locais de doação 

de sangue e tecidos, localizados no município de São Caetano do Sul, a realizar 

em seus pacientes os exames para detectar o zika vírus, a dengue ou a febre 

chikungunya nos pacientes e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1444/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a "Campanha 'Abril 

Marrom', de prevenção e combate às diversas manifestações clínicas de 

deficiência visual", e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 1305/16 a 1313/16. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção geral da iluminação nas 

ruas do bairro Boa Vista, principalmente no entorno da EE Professor Alfredo 

Burkart e da EE Padre Alexandre Grigolli; realizar em "caráter de urgência" 

revitalização geral na iluminação da estação José Montilha, localizado na rua 

Boa Vista, bairro Boa Vista; completa revitalização da unidade básica fixa da 

Guarda Civil Municipal, localizada na entrada da Vila Palmares; realizar pintura 

de faixa de solo com os dizeres "carga e descarga" na rua Votorantim, em toda a 

frente do nº 518, bairro Barcelona; realizar a reforma e revitalização dos próprios 

públicos localizados no bairro Boa Vista; notificar o proprietário do prédio 

abandonado e providenciar a rigorosa limpeza em seu interior, situado na 

alameda João Galego, ao lado do nº 677, Santa Maria; intensificar a limpeza nas 

ruas do bairro Boa Vista; rigorosa limpeza na rua dos Berilos, notadamente no 

trecho que compreende as ruas Platina e dos Mármores, Prosperidade; e realizar 

a reforma e revitalização da praça Sebastião Gomes de Lima, localizada em 

frente a E.E. Professor Alfredo Burkart, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1319/16 a 1321/16. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização das quadras esportivas da cidade; a poda de 

árvore localizada rua Guaporé, 111, Santa Maria; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1329/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando a repintura das sinalizações horizontais (de solo), 

que indicam vaga reservada à pessoa com deficiência, carga e descarga, bem 

como a que delimita o espaço de proibido estacionar na esquina, de fronte a 

APAMI - associação de proteção à maternidade e à infância, situada na rua 

Marechal Deodoro, nº 400, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1347/16 a 1350/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o aumento do tempo para travessia de pedestres dos semáforos 

instalados em toda a extensão da via pública - avenida Goiás, Centro; a troca da 

iluminação nas dependências da Estação José Montilha, na rua Boa Vista, bairro 

Boa Vista; a troca da iluminação por lampadas de led em toda extensão da rua 

Boa Vista, bairro Boa Vista; e o fechamento de forma adequada do reservatório 

de água no CEE Erasmo Batissaco, próprio municipal, situado na rua da 

Eternidade, 13, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1362/16 a 

1372/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da árvore na rua 

Taipas, 46, bairro Santa Maria; a instalação de placa indicando a valeta na rua 

Santos Dumont, 134, bairro Boa Vista; a reforma da calçada na avenida 

Conselheiro Antônio Prado, altura da universidade São Caetano - USCS, Centro; 

a poda do canteiro na rua Joana Angélica, cruzamento coma rua Taipas, bairro 

Barcelona; a limpeza e retirada de entulho na rua Guaporé, 280, bairro Santa 

Maria; tornar via de mão única a rua Arlindo Marchetti, entre os nº 162 e 270, 

bairro Santa Maria; a limpeza e notificação do proprietário do terreno na rua 

Santos Dumont, 126, bairro Boa Vista; a implantação do sistema de cobrança de 

estacionamento rotativo - Zona Azul, na rua Taipas, entre os nº 08 e 158, bairro 

Santa Maria; o conserto do buraco na rua Capeberibe, 840, bairro Barcelona; a 

limpeza e notificação do terreno na rua Tibagi, 442, bairro Santa Maria; e a 

reforma da valeta na rua Taipas, cruzamento com a rua Capeberibe, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1374/16 e 1375/16. Fábio Soares 

de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas e a presença da Guarda Civil Municipal na avenida Vital Brasil Filho, 

209, Santa Paula; e a manutenção de todos os brinquedos existentes na área 

externa das dependências do CEE Erasmo Batissaco, situado na rua da 

Eternidade, 13, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1376/16 e 

1377/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalar 

semáforo na rua Rio Grande do Sul com a rua Monte Alegre, bairro Santo 
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Antônio; e implantar restaurante popular em São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1382/16 a 1384/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico do leito carroçável nas cabeceiras do 

viaduto Independência, bairro Fundação; para que envide esforços no sentido de 

"solicitar a Aes-Eletropaulo o recapeamento da rede elétrica de São Caetano do 

Sul"; e para que envide esforços no sentido de estabelecer prioridade e 

antecipação para vacinação contra o vírus H1N1, no município de São Caetano 

do Sul, para idosos, crianças menores de 5 anos e profissionais da saúde. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1385/16. Fabio Constantino Palacio. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na vila 

Nossa Senhora de Fátima (travessa particular), localizada na alameda Conde de 

Porto Alegre, 1579, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1386/16. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça dos 

estudantes situada na avenida Goiás, 600, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1388/16. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que seja implantado no hospital infantil marcia 

braido, um programa para a identificação de crianças recém nascidas, ou seja, os 

bebês receberão simultaneamente a certidão de nascimento e a carteira de 

identidade ainda na maternidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1389/16 e 1390/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

regulamentação sobre a criação comercial de animais (canil e gatil) no município 

de São Caetano do Sul; e a implantação de uma sinalização horizontal que 

delimita uma área exclusiva de espera para motos e bicicletas. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1391/16 e 1392/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar campanha de conscientização e prevenção contra a 

gripe H1N1, na cidade; e a realização de estudos para que seja disponibilizada 

medicação para o tratamento da gripe H1N1, na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1409/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a reforma do leito carroçável da rua Teodoro Sampaio, 

especialmente nas proximidades do número 43, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1413/16 a 1416/16. Edison Roberto Parra. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a retirada do entulho e limpeza da calçada na rua Madeira, 800, 

esquina com a rua Noel Rosa, próximo a avenida Presidente Kennedy, bairro 
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Santa Maria; a retirada do entulho na rua Madeira, nº 820, em frente ao ferro 

velho, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Teffé, bairro Santa Maria; e realizar a poda da 

árvore na alameda Conde de Porto Alegre, 369, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1417/16 e 1418/16. Jorge Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação de um programa de saúde nas escolas municipais, 

contendo o atendimento de profissionais especializados em cardiologia, 

endocrinologia e nutricionista; e a concessão do passe livre escolar gratuito sem 

restrição de horário. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1422/16. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reparos na valeta, 

situada na rua Teodoro Sampaio, confluência com a rua Amazonas , bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1429/16. Gersio Sartori. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico na 

rua Francesco de Martini, principalmente no trecho que compreende entre as 

ruas Manoel Joaquim Lopes e Leandro Sabino, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1431/16. Gersio Sartori. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a manutenção da valeta de concreto e sua junção 

com o manto asfáltico localizada na avenida Tietê, altura do número 580, bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1322/16. Francisco de 

Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Jardim São 

Caetano, uma vez que o local esta sendo vítima de furtos e roubos 

constantemente. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1328/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando providências no sentido de evitar as 

constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica na rua Visconde de 

Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1330/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de bicicletas na avenida Presidente Kennedy, 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. 1331/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Benjamin Constant, 134, bairro Santa Paula. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1332/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Piratininga, 766, 

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

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

1333/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Tamandaré, 206, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1334/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

nº 1158, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1335/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Antônio Barile, altura do nº 130, bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1336/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

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

Solimões, 207, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1337/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Paraguassu, 223, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1338/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Maranhão, altura 

do nº 743, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1339/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Tiradentes, altura do nº 533, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1340/16. 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

rk  8 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Paraná, em toda sua extensão, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1341/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

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

General Osório, 733, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1342/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Ribeirão Preto, altura do nº 846, 

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

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

1343/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua dos Berilos, em toda sua extensão, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1344/16. 

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. 1345/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Garbelotto, 

altura do nº 223, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1346/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Oriente, altura do nº 696, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1351/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Tomaso Tomé, altura do nº 295, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1352/16. Aparecido 
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Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

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

Amadeu Vezzaro, altura do nº 130, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1353/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Santos Dumont, 

altura do nº 126, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1354/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Capivari, altura do nº 04, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1355/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Guaporé, altura do nº 286, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1356/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Noel Rosa, altura 

do nº 30, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1357/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na altura do nº 137 da rua Giovani Perucchi. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1358/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua João Pessoa, altura 

do nº 398, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1359/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, altura do nº 1091, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1360/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 
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Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Archinto Ferrari, altura do nº 140, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1361/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Silvia, altura do nº 879, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1373/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no perímetro e adjacências da avenida Vital Brasil 

Filho, 209, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1381/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando 

envio de ofício à ANATEL Agencia Nacional de Telecomunicações, visando 

requisitar as operadoras de telefonia móvel para fornecerem aos órgãos da 

segurança pública a localização de celulares e cartões "SIM" em casos de furto, 

roubo e latrocínio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1387/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na praça luiz olinto 

tortorello, situada na avenida Goiás, ao lado da Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1393/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

realizar campanha de conscientização e prevenção contra a gripe H1N1, em 

especial, na cidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1394/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

disponibilizar medicação para o tratamento da gripe H1N1, na região, em 

especial, na cidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1399/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Teffé, bairro Santa Maria. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1400/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Piabanha, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1419/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da e.e. Profª yolanda ascêncio, 

principalmente no horário de entrada e saída dos alunos. avenida Tijucussu, 

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

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

1430/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações pela entrega da medalha Theodosina 

Ribeiro 2016 ao qual homenagearam mais de 10 mulheres de luta no último dia 

28 de março de 2016 na Assembleia Legislativa de São Paulo - Plenário 

Juscelino Kubitschek. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1434/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando realizar capinagem no terreno da 

empresa, localizado entre a avenida Nelson Braido e a rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1435/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de 

ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando reparos no muro que delimita 

o terreno da empresa, localizado na avenida Nelson Braido, confluência com a 

rua Walter Figueira, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1445/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas proximidades da escola estadual coronel bonifácio 

de carvalho, na avenida Dr. Augusto de Toledo, 195, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1477/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações ao integrante da equipe de Taekwondo de São 

Caetano do Sul, Maicon Andrade, pela conquista da vaga para disputar nos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto deste ano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1478/16. Aparecido Inácio da Silva. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Sabino Leandrini, 

em toda sua extensão, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1479/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pan, altura do nº 49, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1480/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Pelegrino Bernardo, em toda sua extensão, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1481/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua José Bonifácio, em toda sua extensão, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1482/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Padre Anchieta, em toda sua extensão, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1483/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Prates, 27, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1484/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Araçatuba, em toda 

sua extensão, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1497/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Marcelo Todaro, 

coordenador da equipe de Taekwondo pela dedicação que culminou na 

classificação dos atletas da equipe para os Jogos Olímpicos RIO 2016. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1498/16. Eclerson Pio 

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

visando rondas ostensivas na praça Rotary, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1499/16. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua São Jorge, principalmente nas imediações do 

Park Shopping, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1379/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Jacob José de Oliveira. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1395/16. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Anna Cassano de Agazio. 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 

Anna Cassano de Agazio e do Senhor Jacob José 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 e Maurício Fernandes da Conceição. Ninguém mais 

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

fase da Ordem do Dia. A Primeira Secretária, Vereadora Magali Aparecida 

Selva Pinto procede a leitura da Ordem do Dia. Item I -. Processo nº 0982/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-

se.” Item II - Processo nº 1302/15. Edison Roberto Parra. 2ª 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 
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palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item III - Processo nº 1771/15. Jorge Martins Salgado. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia 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 2º Turno”. “Publique-se.” Item IV 

- Processo nº 1328/15. Francisco de Macedo Bento. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade da existência de facilidades ao 

aleitamento materno, nas dependências de todos os estabelecimentos situados 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 IV - Processo nº 1699/15. Fabio Soares de Oliveira. 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 Sociocultural Cristão’ e dá outras 

providências. ”. Parecer nº 232, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e 

Redação, favorável. 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 7677/15. 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Decreto Legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e 

Orçamento, em seu Parecer nº 47, de 2015/2016, que “Aprova as Contas do 

Prefeito Municipal, referentes ao exercício de 2013 e dá outras providências. ”. 

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

encerrada. O Sr. Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de 

Decreto Legislativo que trata do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo que aprova as contas do Executivo Municipal relativas ao Exercício de 

2013, nos termos do artigo 176, § 5º, alínea “b”, do Regimento Interno, a votação 

será de forma nominal. O Sr. Presidente também esclarece que, nos termos do 

artigo 201, inciso I, o Projeto de Decreto Legislativo referente ao parecer do 

Tribunal de Contas só poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 (dois terços) dos 

membros da Câmara. 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 
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votação, fica “Aprovado”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, às dezoito horas e dezesseis minutos, o Senhor Presidente declara 

encerrada a presente Sessão e convoca os presentes para duas Sessões 

Extraordinárias a serem realizadas na próxima quinta-feira, dia 31 (trinta e um) 

de março, às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos. Para constar é lavrada esta 

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

Secretária . 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 


