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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e três 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 08ª Sessão 

Ordinária, 4ª e 5ª Sessões Extraordinárias são “Aprovadas”. O Sr. Presidente 

cumprimenta e dá boas-vindas ao Vereador Severo Neto de Oliveira, que 

reassumiu automaticamente o mandato e, em questão de ordem, saúda o Sr. 

Diogo Cáceres, que se encontra na plateia. A seguir, passa a palavra à 1ª 

Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1557/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Secretário da Fazenda, encaminhando cópia da Prestação de Contas 

da Prefeitura Municipal, relativa ao exercício financeiro de 2015. “À Comissão 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0394/10. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.967, de 

22/03/16 “Ciente”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.968, de 23/03/16. 

“Ciente”. Processo nº. 1574/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.969, DE 28/03/16. “Ciente”. 

Processo nº. 1594/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a limitação do número de alunos nas salas de aula da rede pública e privada de 

ensino de São Caetano do Sul que matriculem alunos com deficiência e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1643/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à abertura das Unidades Básicas de Saúde - UBS's, aos 

finais de semana, em regime de revezamento no município de São Caetano do 

Sul e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1644/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação de um centro de reabilitação 

para crianças, adolescentes e jovens com deficiência motora, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às Comissões de 
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Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1645/16. Eder 

Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à utilização de fogos de artifício 

silenciosos, 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. 1647/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui a permissão para que os idosos e pessoas com deficiência física 

estacionem seus veículos em qualquer vaga do sistema rotativo, desde que os 

mesmos possuam o cartão de identificação, e dá outras providências. “. “Às 

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

1648/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo aos pais 

dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São 

Caetano do Sul, para que façam a inscrição do nome do aluno e da escola em 

seus uniformes, e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1526/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Marcos Vinicius de Almeida, pelos relevantes 

serviços prestados ao município. “. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1398/16. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Piabanha, Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1401/16 a 1408/16. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda das árvores existente da rua São Caetano, do número 

11 ao número 86, a rua da Igreja Assembleia de Deus, Santa Paula; realizar a 

poda da árvore existente na rua Campos Salles, 297, Barcelona; a poda da árvore 

existente na rua Campos Salles, 282, Barcelona; a poda da árvore existente na 

rua Campos Salles, 220, Barcelona; criar uma organização de limpeza junto a 

empresa situada na avenida Prosperidade, 505, em frente ao portão 10 da GM, 

Prosperidade; a poda da árvore existente na rua Tapajós, 502, Barcelona; poda 

na árvore localizada na avenida Lemos Monteiro, 191, Olímpico; e a retirada dos 

entulhos acumulados na alameda São Caetano, 1556, Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1410/16 a 1412/16. Edison Roberto Parra. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a retirada do automóvel que encontra-se abandonado na rua Madeira, 

579, Santa Maria; a reforma na calçada na alameda Araguaia, 39, praça Acácio 

Novaes, Santa Maria; e a retirada de entulho na alameda Araguaia, 39, praça 

Acácio Novaes, Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1420/16 e 

1421/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 
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as seguintes benfeitorias para o Município: a retirada do semáforo existente no 

cruzamento entre a rua Taipas e a rua Tapajós; e a instalação de recipientes para 

o acondicionamento de lixo orgânico e de coleta seletiva rua Goitacazes, ao lado 

do prédio da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1423/16 a 1428/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da 

árvore na rua Gonzaga, 109, Oswaldo Cruz; a poda na parte inferior da copa das 

árvores na rua Gonzaga, localizadas entre a rua Nossa Senhora de Fátima e 

avenida Dr. Augusto de Toledo, no bairro Oswaldo Cruz; a poda da árvore na 

rua Gonzaga, 100, Oswaldo Cruz; a instalação de uma placa indicando a parada 

de ônibus na rua Amazonas, 1451, centro; a manutenção elétrica no semáforo de 

pedestres localizado no cruzamento da rua Visconde Inhaúma com a rua Silvia, 

Oswaldo Cruz; e a manutenção elétrica no semáforo de pedestres localizado no 

cruzamento da rua Visconde Inhaúma com a rua Bom Pastor, no bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1432/16 e 1433/16. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a reforma do leito carroçável da estrada das 

Lágrimas, especialmente na confluência com a rua Justino Paixão, Jardim São 

Caetano; e a poda da vegetação localizada na rua Amadeu Vezzaro, 

especialmente na confluência com a rua Justino Paixão, Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1436/16 a 1441/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: reparos no passeio público da rua Desireè Malateaux, especialmente 

na confluência com a rua da Eternidade , Mauá; a reforma do leito carroçável da 

rua João Almendra, confluência com a rua Padre Mororo, São José; a reforma 

do leito carroçável da avenida Tietê, confluência com a rua Saldanha da Gama, 

Nova Gerty; a reforma do leito carroçável da rua Padre Manoel da Nóbrega, 

especialmente próximo ao número 88, São José; reparos no passeio público da 

estrada das Lágrimas, próximo à Escola Municipal de Ecologia Presidente Jânio 

da Silva Quadros/Parque Botânico, Jardim São Caetano; e manutenção na tampa 

do bueiro, localizado na rua Justino Paixão, próximo ao número 367 , Jardim 

São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1446/16 e 1447/16. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: colocação de uma lombada na alameda 

São Caetano, altura do número 2076, Santa Maria; e a concessão de benefícios 

para o pagamento de débitos de anuidades escolares da Universidade Municipal 

de São Caetano do Sul - USCS, inscritos ou não em dívida ativa, constituídos até 

o exercício de 2015, reiterando a indicação de nº 0106 de 14 de janeiro de 2016. 
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“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1448/16 a 1476/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que sejam disponibilizados agentes de combate 

ao mosquito Aedes aegypti para a fiscalização de terrenos no bairro Jardim São 

Caetano; que sejam disponibilizados agentes de combate ao mosquito Aedes 

aegypti para a fiscalização de terrenos, no bairro Cerâmica; que sejam 

disponibilizados agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti para a 

fiscalização de terrenos, no Centro; que sejam disponibilizados agentes de 

combate ao mosquito Aedes aegypti para a fiscalização de terrenos, no bairro 

Boa Vista; que sejam disponibilizados agentes de combate ao mosquito Aedes 

aegypti para a fiscalização de terrenos, no bairro Barcelona; que sejam 

disponibilizados agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti para a 

fiscalização de terrenos no bairro Fundação; que sejam disponibilizados agentes 

de combate ao mosquito Aedes aegypti para a fiscalização de terrenos, no bairro 

Mauá; que sejam disponibilizados agentes de combate ao mosquito Aedes 

aegypti para a fiscalização de terrenos, no bairro Nova Gerty; que sejam 

disponibilizados agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti para a 

fiscalização de terrenos, no bairro Olímpico; que sejam disponibilizados agentes 

de combate ao mosquito Aedes aegypti para a fiscalização de terrenos, no bairro 

Oswaldo Cruz; que sejam disponibilizados agentes de combate ao mosquito 

Aedes aegypti para a fiscalização de terrenos, no bairro Prosperidade; que sejam 

disponibilizados agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti para a 

fiscalização de terrenos, no bairro Santa Maria; que sejam disponibilizados 

agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti para a fiscalização de terrenos, 

no bairro Santo Antônio; que sejam disponibilizados agentes de combate ao 

mosquito Aedes aegypti para a fiscalização de terrenos, no bairro Santa Paula; 

que sejam disponibilizados agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti para 

a fiscalização de terrenos, no bairro São José; a adoção de medidas para a 

realização de ação de desratização no bairro Jardim São Caetano; a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização, no bairro São José; a adoção 

de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro Santo Antônio; 

a adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro 

Prosperidade; a adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no 

bairro Santa Maria; a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro Santa Paula; a adoção de medidas para a realização de 

ação de desratização, no bairro Oswaldo Cruz; a adoção de medidas para a 

realização de ação de desratização, no bairro Olímpico; a adoção de medidas 

para a realização de ação de desratização, no bairro Nova Gerty; a adoção de 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

hae  5 

medidas para a realização de ação de desratização, no bairro Mauá; a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização, no bairro Boa Vista; a adoção 

de medidas para a realização de ação de desratização, no centro; a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização, no bairro Cerâmica; e a 

adoção de medidas para a realização de ação de desratização, no bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1485/16 a 1495/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalação de lombofaixa na avenida 

Tietê, 301, Nova Gerty; a poda de árvore na rua Marlene, esquina com a rua 

Capivari, Mauá; a limpeza e retirada de entulhos na avenida Paranapanema, 

esquina com a rua Santos Parra, Mauá; a substituição da tampa do bueiro na rua 

Humberto Fernandes Fortes, 261, São José; a poda da árvore na rua Taipas, 8, 

Santa Maria; a implantação de faixa de duplo sentido na rua Francesco de 

Martini, entre os nº 380 ao 549, Barcelona; a instalação de um semáforo na rua 

Conselheiro Lafayette, cruzamento com a rua Capeberibe, Barcelona; a 

instalação de uma lombofaixa na rua Conselheiro Lafayette, 650, Santa Paula; a 

reforma na mureta de proteção na rua Nazaret, altura do nº 1190, Barcelona; 

combater os escorpiões que estão invadindo os apartamentos na rua Humberto 

Fernandes Fortes, 261, São José; e a instalação de uma lombofaixa na rua Silvia, 

670, em frente a escola Rosalvito Cobra, Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1496/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando reparos na valeta, situada na rua Teodoro Sampaio, 

confluência com a rua das Mangueiras, Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1500/16 a 1510/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda da árvore localizada na rua Pelegrino Bernardo, em frente ao número 732, 

Olímpico; recapeamento asfáltico na avenida Tietê, em frente ao número 660, 

Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua São 

Jorge, principalmente nas imediações do Park Shopping, Cerâmica; a limpeza e 

manutenção geral da iluminação na rua São Jorge, Santo Antônio; intensificar 

fiscalização em relação aos veículos estacionados na rua São Jorge, Santo 

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

da praça Rotary, Boa Vista; revitalizar e iluminar a praça Rotary, Boa Vista; a 

possibilidade de implantar o 3º turno na UBS Dr. Ângelo Antenor Zambom, 

localizada na rua Bahia, 11, Boa Vista; demarcar vagas para estacionamento 

rotativo e pago (Zona Azul) na rua São Jorge, Santo Antônio; o recapeamento 

asfáltico na rua Amazonas, altura do nº 2324, Centro; e a elaboração de estudos 

visando proceder a manutenção geral da iluminação na alameda Cassaquera, 
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altura do nº 1074 , Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1511/16 a 

1513/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de novas 

cadeiras de rodas no Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin, situada 

rua Aurélia, nº 101, bairro Santa Paula; a colocação de novos bancos de assentos 

no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), localizado na rua 

Herculano de Freitas, nº 200, bairro Fundação; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1515/16. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

em todo o bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1517/16. 

Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1522/16 a 1525/16. Paulo 

Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a pintura do fundo das faixas de 

pedestres de azul, nas principais vias do município; a construção de uma piscina 

terapêutica para a prática de hidroterapia (fisioterapia aquática); a substituição 

do tecido usado nas camisetas utilizadas pela Guarda Civil Municipal por 

algodão; e a criação de atendimento terapêutico para problemas da ATM 

(Articulação Temporomandibular). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1527/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a manutenção e reparo na grade destinada ao escoamento da água, 

localizada na avenida Prosperidade, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1528/16 a 1531/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das ruas Piauí e Wenceslau Brás; melhorar a segurança para a 

travessia de pedestres, na esquina das ruas Rafael Correa Sampaio com Rio 

Grande do Sul, bairro Santa Paula; realizar campanha de vacinação contra a 

influenza (H1N1), a todos os profissionais da rede pública e privada de ensino, 

que atuam no município de São Caetano do Sul; e realizar a campanha de 

vacinação contra a influenza (H1N1), a todos os alunos de escolas, sejam elas 

públicas municipais ou estaduais e particulares que existam no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1532/16. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar os reparos 

necessários para a reforma da passagem de águas na avenida Tietê, 584, esquina 

da rua Saldanha da Gama, Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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1533/16 a 1540/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a abertura em 

escala aos finais de semana das Unidades Básicas de Saúde - UBS's, para atender 

aos munícipes de São Caetano do Sul; a limpeza e desentupimento do bueiro e 

boca de lobo na rua Silvia, 1780, Santa Maria; a instalação de lombada na rua 

Silvia, 1780, Santa Maria; a proibição de estacionar em um dos lados da via na 

rua Silvia, altura do nº 1716, Santa Maria; a implantação permanente de efetivo 

da Guarda Civil Municipal - GCM, na praça Mauá, Mauá; a reforma e cobertura 

do ponto de parada de ônibus na rua Giácomo Dalcin, esquina com a rua 

Paranapanema, Nova Gerty; que o caminhão da coleta seletiva passe para 

recolher o lixo na rua Domingos Graciute Neto, em toda sua extensão, Santa 

Maria; e que seja cortado o matagal na avenida Guido Aliberti, em toda sua 

extensão, centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1546/16. Sidnei Bezerra 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar 

“Campanha de Vacinação Contra a Gripe H1N1” para todos os munícipes de 

nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1547/16 a 1555/16. Eder 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: proceder a revitalização, manutenção da praça da 

Bíblia, no bairro Santo Antônio; proceder a revitalização, manutenção da praça 

Isidoro Miron, no bairro Oswaldo Cruz; proceder a revitalização, manutenção da 

praça das Andorinhas, no bairro Santa Maria; proceder a revitalização e a 

manutenção da praça Rotary Club, no bairro Santa Maria; proceder a 

revitalização, manutenção da praça José Rosendo dos Santos, localizada entre a 

rua Xingú e Ivaí, no bairro Santa Maria; proceder a revitalização e manutenção 

da praça das Figueiras, no bairro Boa Vista; proceder a revitalização, 

manutenção da praça Moraes Sarmento, no bairro Cerâmica; proceder a 

revitalização, manutenção da praça José Jacome Formiga, situada na avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; e a revitalização bem como manutenção 

e reforma dos equipamentos e brinquedos da praça Di Thiene, localizada na rua 

Floriano Peixoto, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1556/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando manutenção e revitalização em todos os bancos existentes dentro da 

praça São Caetano Di Thiene, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1558/16 a 1572/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que sejam disponibilizados agentes para a fiscalização e combate a 

eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro Oswaldo Cruz; que sejam disponibilizados agentes para 
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a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e 

jardins na cidade, notadamente no bairro Prosperidade; que sejam 

disponibilizados agentes para a fiscalização e combate a eventuais focos de 

escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no bairro Santa 

Maria; que sejam disponibilizados agentes para a fiscalização e combate a 

eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro Barcelona; que sejam disponibilizados agentes para a 

fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e 

jardins na cidade, notadamente no Centro; que sejam disponibilizados agentes 

para a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças 

e jardins na cidade, notadamente no bairro Mauá; que sejam disponibilizados 

agentes para a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, 

praças e jardins na cidade, notadamente no bairro Boa Vista; que sejam 

disponibilizados agentes para a fiscalização e combate a eventuais focos de 

escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no bairro 

Fundação; que sejam disponibilizados agentes para a fiscalização e combate a 

eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro Jardim São Caetano; que sejam disponibilizados agentes 

para a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças 

e jardins na cidade, notadamente no bairro Cerâmica; que sejam disponibilizados 

agentes para a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, 

praças e jardins na cidade, notadamente no bairro Nova Gerty; que sejam 

disponibilizados agentes para a fiscalização e combate a eventuais focos de 

escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no bairro 

Olímpico; que sejam disponibilizados agentes para a fiscalização e combate a 

eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, 

notadamente no bairro Santo Antônio; que sejam disponibilizados agentes para 

a fiscalização e combate a eventuais focos de escorpião em terrenos, praças e 

jardins na cidade, notadamente no bairro Santa Paula; e que sejam 

disponibilizados agentes para a fiscalização e combate a eventuais focos de 

escorpião em terrenos, praças e jardins na cidade, notadamente no bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1573/16. Eder Xavier. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a demarcação de faixa de “carga e 

descarga”, na rua Alegre, 311, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1576/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a extensão do horário de funcionamento, para até as 23 horas, do 

Centro de Saúde Doutor Manoel Augusto Pirajá da Silva, situado na avenida 

Senador Roberto Simonsen, 282, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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1580/16 a 1582/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Graça Aranha, 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Paolo Martorelli, Fundação; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Regente de Araújo Lima, 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1586/16 e 1587/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas imediações da rua Paschoale Cavana, bairro Oswaldo 

Cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da rua Antônio Martorelli, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1590/16 a 1592/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a limpeza total do terreno existente ao lado da EMEI Helena 

Musumeci, localizada na avenida Paranapanema, esquina com rua Tamandaré, 

Nova Gerty; a mudança da vaga de estacionamento de motos para o outro lado 

da via, aumentando assim sua dimensão em virtude da grande procura de 

usuários deste meio de transporte na rua Rio Grande do Sul, ao lado da Câmara 

Municipal, Centro; e a reserva e demarcação de solo do local para “vaga de carga 

e descarga” defronte ao seguinte endereço: rua Goitacazes, altura do nº 301, 

centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1595/16 e 1596/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: tratativas junto a empresa AES 

Eletropaulo de São Caetano do Sul, visando a limpeza da área utilizada para a 

passagem da rede de transmissão de energia elétrica, situada na rua Paraíba, 

centro; e tratativas junto a empresa AES Eletropaulo de São Caetano do Sul, 

visando a limpeza da área utilizada para a passagem da rede de transmissão de 

energia elétrica, situada na rua Pernambuco, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1599/16 e 1600/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Turmalinas, entre os números 190 e 200, 

Prosperidade; e o conserto da calçada na rua São Paulo, altura do nº 1931, Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1601/16. Gersio Sartori. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção e revitalização da 

travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1603/16 a 1611/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção 
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no canteiro central da avenida Tijucussu, bairro Olímpico; a instalação de faixas 

para a travessia de pedestres no entroncamento da rua Liberdade com a rua 

Francisco Falsarano, bairro Mauá; a instalação da sinalização de solo no 

entroncamento da rua Liberdade com a rua Francisco Falsarano, indicando via 

de duas mãos de direção, bairro Mauá; a instalação da sinalização de solo no 

entroncamento entre a rua Francisco Falsarano indicando o local de conversação 

para a rua General Estilac Leal, Mauá; a manutenção na valeta localizada no 

entroncamento entre a rua Guarani e avenida Lemos Monteiro, Olímpico; a 

instalação de placas ou sinalização de solo indicando a lombada na rua Francisco 

Falsarano, nas proximidades do número 39, Mauá; o recapeamento asfáltico da 

rua Urupema, Olímpico; o recapeamento asfáltico da rua Capeberibe, 

principalmente no trecho entre a alameda São Caetano até a rua Nazaret, 

Barcelona; e a revisão e melhorias na disposição das placas de sinalização de 

trânsito da avenida Tijucussu, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1514/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

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

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

nº. 1516/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o 

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

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

1518/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1541/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na avenida Lions Club, 58, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1542/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Tibagi, 393, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1543/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Heloísa Pamplona, 511, bairro Fundação. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1544/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Ada, 57, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1545/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Raimundo Maffei, 377, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1577/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Regente de Araújo Lima, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1578/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Paolo 

Martorelli, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1579/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Graça Aranha, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1584/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Paschoale Cavana, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1585/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Antônio 

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

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

Processo nº. 1588/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, visando que realize o credenciamento 

do município de São Caetano do Sul, da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul - USCS e da rede municipal de saúde para torná-los unidades de 

desenvolvimento da pesquisa da Fosfoetanolamina no estado de São Paulo. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1589/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao grupo fênix de educação, pela realização da “3ª 

Edição do Escambinho Cultural”, no último dia 02 de abril. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1593/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Moção de apoio a ordem dos advogados do Brasil pela abertura do processo de 

Impeachment da Presidente da República Dilma Vana Rousseff em virtude das 

graves denúncias apresentadas, caracterizando práticas de infrações político-

administrativas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

contrário do Vereador Eclerson Pio Mielo. Processo nº. 1597/16. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo - SCS, visando a limpeza da área utilizada para a passagem da rede 

de transmissão de energia elétrica, situada na rua Pernambuco, Centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1598/16. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo 

- SCS, visando a limpeza da área utilizada para a passagem da rede de 

transmissão de energia elétrica, situada na rua Paraíba, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1620/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua João D'Agostini, 

em toda sua extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1621/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Juruá, nas proximidades do Clube Águias, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1622/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Alegre, altura do nº 568, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1623/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Epitácio Pessoa, em 
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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. 1624/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Juruá, altura do nº 237, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1625/16. 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 

1686, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1626/16. 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 1708, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1627/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

67, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1628/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Frieda, altura do nº 61, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1629/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

45, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1638/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas da corporação na rua Nossa 

Senhora de Fátima, no entorno do Hospital Beneficência Portuguesa, no bairro 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1639/16. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Rede Feminina de Combate ao Câncer de São 

Caetano do Sul, pela comemoração de seus 45 anos de Fundação. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1642/16. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas da corporação nas proximidades da UBS Amélia 

Richard Locatelli, localizada na alameda João Galego, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1602/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Elvira Osti Celim. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1641/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Carlos Roberto da Cunha Moura. 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 Elvira Osti Celim e do senhor Carlos Roberto da Cunha 

Moura. 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. Usa da palavra os Edis: Eclerson Pio Mielo. O Presidente 

solicita e a 1ª Secretária Assume a Presidência da Mesa e dá continuidade à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os Edis: Eder 

Xavier, José Roberto Espíndola Xavier e Severo Neto de Oliveira. Ninguém 

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

se à fase da Ordem do Dia. O 2º Secretário, Aparecido Inácio da Silva procede 

a leitura da Ordem do Dia. I - Processo nº 1328/15. Francisco De Macedo Bento. 

2ª 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. O Presidente da Câmara 

Assume a Presidência da Mesa. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

em 2º Turno”. “Publique-se.”. II - Processo nº 1699/15. 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 

Sociocultural Cristão’ e dá outras providências.” Parecer de 2015/2016, 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.” III - Processo nº 1008/15. Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão 

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

Municipal de Combate e Prevenção às Doenças Renais’, no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

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

fica “Aprovado em 1º Turno”. IV - Processo nº 1067/15. Edison Roberto 

Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à 

utilização de papel reciclado, confeccionado integralmente com aparas pós-

consumo, em órgãos públicos 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 1º Turno”. V - Processo nº 1867/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. 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 do Médico Veterinário’ 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”. 

VI - Processo nº 2664/15 Gersio Sartori. 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 do Profissional de Eventos’ 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”. VII - Processo nº 1168/16. Roberto Luiz Vidoski. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 

‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Pároco Francinaldo de Sousa Justino, pelos 

relevantes serviços prestados ao Município.”. 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. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto 

de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quorum especial 

de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o 

Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, ainda, que os 
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Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem 

contrários deverão votar “Não”. Em seguida o Presidente da Mesa, Sr. Paulo 

Higino Bottura Ramos, passa a palavra à Primeira Secretária para a chamada 

nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com dezenove votos favoráveis, 

fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, às dezoito horas e trinta e quatro minutos, o Senhor 

Presidente declara encerrada a presente Sessão. 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. .................................... 
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