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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZENOVE DIAS 

DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSEIS.  

 

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

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

Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A ata da 10ª 

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

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

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1899/16. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a criação do sistema de controle interno da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1838/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à higienização periódica de carrinhos e cestas 

disponibilizados em supermercados e estabelecimentos similares 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. 1846/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à divulgação, 

por parte da Administração Municipal, de informações sobre os casos de 

Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, 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. 1847/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à orientação sobre o perigo da prática de 

trotes violentos ou constrangedores e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1887/16. 

Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei que “Estimula o uso de energia solar 

nas edificações urbanas e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1888/16. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo às instituições de ensino 

público e privado situadas em São Caetano do Sul, para que forneçam cursos 

de braille e libras aos professores e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1897/16. 
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Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que “Institui o estimulo à criação de um 

centro de referência para portadores da doença de Parkinson na rede municipal 

de saúde do município de São Caetano do Sul.”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1898/16. Flávio Martins 

Rstom. Projeto de Lei que “Inclui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal da Doença de Parkinson', 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1931/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Estimula o programa municipal de agricultura 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1932/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Estimula o acesso de ‘carrinhos de bebê’ no 

transporte público de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às 

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

1933/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 

‘Semana Municipal da Conscientização sobre a Alergia’, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1652/16. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na praça Miguel Hernandez localizada na alameda São Caetano, 

próximo ao nº 1660 , Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1769/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de uma lombada na rua Silvia, 1370, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1786/16 a 1803/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da Cancha de Bocha 

André Lopes Martins na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

501, parque Guaiamú, bairro Santa Maria; a reforma da parede de elemento 

vazado da pista de bocha na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

501, parque Guaiamú, bairro Santa Maria; a reforma do palco na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, parque Guaiamú, bairro Santa 

Maria; a reforma na pista de cooper na rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, 501, parque Guaiamú, bairro Santa Maria; a adequação do 

sistema de registro de água na rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, 501, parque Guaiamú, bairro Santa Maria; a manutenção e/ou 

substituição dos brinquedos avariados na rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, 501, parque Guaiamú, bairro Santa Maria; a 
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reforma/manutenção da cobertura da quadra poliesportiva na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, parque Guaiamú, Santa Maria; a 

reforma da quadra poliesportiva na rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, 501, parque Guaiamú, Santa Maria; a reforma do gradil em torno do 

lago na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 501, parque 

Guaiamú, Santa Maria; a instalação de lombofaixa na rua General Humberto 

de Alencar Castelo Branco, 501, parque Guaiamú, Santa Maria; a retirada da 

carcaça de um veículo abandonado na rua Professor Antônio de Queirós Filho, 

279, Olímpico; a reforma da calçada na avenida Walter Thomé, altura do nº 

515, Olímpico; a instalação de lombada na rua São Bento, altura do nº 75, 

Olímpico; a proibição de poder estacionar do lado direito na rua Oswaldo Cruz, 

entre os nº 1830 e 2100, Oswaldo Cruz; a reforma na valeta da rua Pelegrino 

Bernardo, 454, Olímpico; tornar via de mão única a rua Professor Antônio de 

Queirós Filho, do nº 08 ao 30, Olímpico; a limpeza e retirada de lixo da rua 

Bahia, 85, Boa Vista; e a instalação de aparelhos de ginástica laboral na rua 

Boa Vista, praça Luiz Sebastião de Lima, Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1807/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o estímulo do estágio não remunerado para estudantes 

de educação física no atendimento aos idosos quanto a prática de exercícios, no 

âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1808/16 a 1811/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

campanha de vacinação contra a “gripe H1N1” junto aos transportadores 

escolares e seus respectivos auxiliares; campanha de vacinação contra a “gripe 

H1N1” junto aos motoristas e cobradores das linhas de ônibus do nosso 

município; que a vacinação da “gripe H1N1” possa ser realizada dentro das 

respectivas escolas da Rede Municipal de Ensino do nosso município; e 

campanha de vacinação contra a “gripe H1N1” junto aos taxistas cadastrados 

em nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1812/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja 

realizada campanha de vacinação contra a gripe H1N1, em especial, nas escolas 

do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1813/16 a 1816/16. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

Bueno de Andrade, em frente ao número 101, Fundação; a poda da árvore 

localizada na rua Noel Rosa, em frente ao número 1488, Boa Vista; encaminhar 

proposta de Lei alterando a redação do artigo 1º da Lei nº 5389, de 10 de março 

de 2016; e estabelecer programa de formação direcionado a membros de APMs 
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e colegiados escolares, visando o conhecimento de técnicas de elaboração de 

projetos, captação e gestão de recursos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1822/16 a 1834/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Sebastião Diogo, em toda sua 

extensão, Boa Vista; a retirada e/ou substituição da árvore na rua Ribeirão 

Preto, 563, Olímpico; a retirada de um veículo abandonado na rua São 

Bernardo, altura do nº 171, Boa Vista; a notificação do proprietário do imóvel 

na rua Ribeirão Preto, 600, Olímpico; o conserto do buraco na rua Santo André, 

400, nas vagas reservadas ao transporte escolar SESI/SENAI, Boa Vista; a 

instalação de placa de sinalização indicando a proibição de fechar o cruzamento 

na rua João Ramalho, cruzamento com a rua São Bernardo, Boa Vista; a 

instalação de câmeras de segurança e monitoramento na rua Santo André, 400, 

altura do SESI/SENAI, Boa Vista; a repintura da faixa de travessia para 

pedestres na rua Sebastião Diogo, cruzamento com a rua Santo André, Boa 

Vista; a reforma da calçada na rua Ribeirão Preto, cruzamento com a rua Pirajú, 

Olímpico; a retirada de uma árvore que já foi constatada com cupins na rua 

Ribeirão Preto, 600, Olímpico; a revitalização do canteiro na rua Pirajú, 

canteiro com a rua Ribeirão Preto, Olímpico; a reforma e adequação do ponto 

de parada de ônibus localizado na rua Pirajú, cruzamento com a rua Ribeirão 

Preto, Olímpico; e a reforma da calçada na rua Sebastião Diogo, no entorno do 

clube GISELA, Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1835/16. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a realização de uma campanha de orientação nas escolas 

municipais sobre contágio e prevenção da gripe H1N1, promovida por 

profissionais da saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1836/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a repintura da faixa de travessia de pedestres localizada na rua Adelaide, 

cruzamento com a rua Aparecida, Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1839/16. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando sugerir a Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS 

promover o dia 28 de abril o ‘Dia Nacional da Educação’ a fim de promover 

debate sobre o futuro da educação em nossa cidade, com a participação da 

SEDUC, gestores da USCS, representantes do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo visando estimular intercâmbio entre as partes e a interlocução do 

ensino infantil ao ensino superior. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1841/16 e 1842/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 
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de cobertura e a colocação de bancos nos dois pontos de ônibus localizado na 

rua dos Meninos, 386, Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas principalmente nas vias: rua Humberto de Campos, e rua 

Padre Mororo, São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1844/16 e 

1845/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto e a extensão 

da calçada situada na alameda João Galego, altura do nº 1053, Santa Maria; e a 

reforma e revitalização do banheiro feminino situado no cemitério das 

Lágrimas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1848/16 e 1849/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: laboriosos estudos 

visando a estimulação da divulgação, por parte da Administração Municipal, 

sobre os casos de dengue, chikungunya e zika vírus no âmbito do município de 

São Caetano do Sul; e a instituição do programa “Fim do Trote Violento e 

orientação sobre o perigo da prática de trotes violentos ou constrangedores na 

recepção de novos alunos nas instituições de ensino público ou privado no 

âmbito do município de São Caetano do sul”. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1866/16 a 1868/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

periódicas na rua Bell Aliance, 225, FATEC Antonio Russo, Jardim São 

Caetano; a instalação de bancos na rua Boa Vista, terminal José Montilha, 

bairro Boa Vista; e a instalação de um semáforo na avenida Lions Club, 

cruzamento com a avenida Guido Aliberti, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1870/16 a 1873/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma da tampa do bueiro na rua Nelson, 231, C.R.E. 

Sete de setembro, bairro Mauá; a reforma da calçada na rua Nelson, 231, C.R.E 

Sete de setembro, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico na avenida Lions 

Club, do nº 5 ao nº 171, bairro Nova Gerty; e a proibição de conversão e trânsito 

de caminhões na rua Santo André, esquina com a avenida Presidente Kennedy, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1874/16 e 1875/16. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: podar a copa da árvore, 

localizada na esquina da rua Votorantim, com a rua Alegre, bairro Barcelona; 

e o reaproveitamento de resíduos orgânicos provenientes de feiras livres a 

serem utilizados em jardins públicos, hortas comunitárias, parques municipais 

e praças, entre outros espaços verdes da municipalidade. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processo nº. 1877/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e constantes nas imediações da rua Piauí e Wenceslau Brás, 

próximo a escola villare. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1878/16 e 

1879/16. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: aumentar os proventos 

de policiais militares que trabalhem no município na Operação Delegada; e 

estudos para a troca gradual das lâmpadas da iluminação pública que hoje são 

de vapor de sódio ou mercúrio por uma nova tecnologia, a lâmpada de led. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1882/16. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a liberação de bolsa de estudos para os 

filhos de policiais militares que trabalhem em São Caetano do Sul, mas não 

resida no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1883/16 a 

1886/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a pintura de faixa de 

pedestre no cruzamento da alameda Conde de Porto Alegre com a rua Marina; 

a fiscalização do pátio municipal de veículos apreendidos, a fim de se verificar 

a existência de focos de dengue, localizado na avenida dos Estados; a pintura 

de faixa de segurança no cruzamento da rua Marina com a alameda Conde de 

Porto Alegre, bairro Boa Vista; e tampar o buraco existem na rua Piauí, 

próximo ao número 530, avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santo Antônio. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1890/16 a 1893/16. 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 área utilizada para a passagem da rede de 

transmissão de energia elétrica da AES Eletropaulo, notadamente no período 

noturno e de madrugada, na rua Pernambuco, Centro; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas, nas imediações da área utilizada para a 

passagem da rede de transmissão de energia elétrica da AES Eletropaulo, 

notadamente no período noturno e de madrugada, na rua Paraíba, Centro; 

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

das Mangueiras, Cerâmica; e a implantação do programa bolsa esporte para os 

alunos do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1902/16. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar 

uma placa de “proibido estacionar” e repintura da faixa amarela com a pintura 

das faixas verticais escrito “proibido estacionar” na rua Território do Acre, 

entre o número 40 à 44, Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1904/16 a 1927/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: tampar um buraco 

existente na rua Ivaí, altura do nº 911, Santa Maria; o recapeamento asfáltico 

na rua Ivaí, no trecho entre a alameda São Caetano e a rua Silvia, Santa Maria; 

a instalação da sinalização de solo na rua Francisco Alves, indicando que a via 

possui 2 (duas) mãos, Boa Vista; o recapeamento da rua Fernando Ferrari, Boa 

Vista; o recapeamento asfáltico da rua Carmem Miranda, Boa Vista; o 

recapeamento da rua Antônio Benedetti Sobrinho, Boa Vista; o recapeamento 

da rua Villa Lobos, Boa Vista; a manutenção na lombada localizada na avenida 

Teresa Campanella, altura do nº 408, Boa Vista; o recapeamento da rua Gustavo 

Barroso, Boa Vista; a manutenção na valeta localizada na rua Pelegrino 

Bernardo, altura do nº 454, Olímpico; a manutenção na valeta localizada no 

cruzamento entre a alameda São Caetano e a rua Oriente, Barcelona; a 

manutenção na valeta localizada no cruzamento entre a rua Nazaret, e a rua 

Joana Angélica, Barcelona; a instalação de uma placa indicando a parada de 

ônibus na rua Capivari, altura do número 759, Nova Gerty; a revitalização da 

sinalização de solo no cruzamento entre a avenida Paranapanema, e a rua 

Tocantins, Nova Gerty; o recapeamento da rua Clemente José da Silva, bairro 

Nova Gerty; tampar um buraco existente na rua Capeberibe, altura do nº 841, 

bairro Barcelona; a manutenção na valeta localizada no cruzamento da rua 

Taipas, com rua Capeberibe, bairro Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua 

Sebastião Diogo, bairro Boa Vista; a revitalização do CER Luiz Baraldi - 

GISELA, localizado na rua Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista; o 

recapeamento asfáltico da travessa da Fonte, bairro Boa Vista; a manutenção 

elétrica nos refletores do campo do SERC Vitório Dall'Mas, bairro Olímpico; 

a revitalização da EMEF josefa da cunha leite, localizada no bairro Olímpico; 

a realização de estudos no sentido de construir uma capela no interior do CISE 

Moacyr Rodrigues, situado na rua Rafael Correa Sampaio, 600, bairro Santo 

Antônio; e a instalação de um sistema de ventilação (ventiladores), no Velório 

Municipal de São Caetano do Sul, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1928/16 a 1930/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: elaborar estudos para tornar mão única a rua São Bernardo, 

bairro Olímpico; elaborar estudos para manutenção na rede elétrica, em 

passagem de nível, em toda extensão do trecho onde localiza-se o mini 

shopping Vereador Gabriel Zambrana (rua Perrella x avenida Conde Francisco 

Matarazzo); e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça 

dos Imigrantes, localizada na avenida Presidente Kennedy. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1934/16. Gersio Sartori. Indicação ao Senhor Prefeito 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  8 

Municipal objetivando a manutenção na valeta localizada no cruzamento da rua 

Taipas, com a rua Tapajós, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1764/16. 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, altura do nº 700, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1765/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Francisco Alves, altura do nº 376, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1766/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na travessa Santa Rita, altura do nº 54, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1767/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Professor Antônio de Queirós Filho, altura do nº 23, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1768/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Teodoro Sampaio, altura do nº 775, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1770/16. 

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 do nº 1839, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1771/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Gonzaga, altura do nº 27, bairro Oswaldo Cruz. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1772/16. Aparecido 

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

Antônio Dafre, altura do nº 43, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1773/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Espírito Santo, 

altura do nº 683, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1774/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Urupema, altura do nº 82, bairro 

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

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

1775/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Rafael Correa Sampaio, altura do nº 775, bairro Santo 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1776/16. 

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, altura do nº 1054, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1777/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Tenente Antônio João, altura do nº 598, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1778/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Purus, altura do nº 82, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1779/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pedro de Toledo, 

altura do nº 34. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1780/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 
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ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua São Jorge, altura do nº 451, bairro Santo Antônio. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1781/16. Aparecido 

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

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

Santo André, 400, altura do sesi/senai, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1782/16. 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 444, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1783/16. 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, 737, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1784/16. Aparecido 

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

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

Pirajú, 105, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1785/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Dr. Manoel de Abreu, 413, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1804/16. 

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, altura do nº 277, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1805/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Pedro José Lorenzini, altura do nº 192, centro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1806/16. Aparecido 

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

São Carlos, altura do nº 170, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1817/16. Eclerson Pio Mielo. Moção de apoio 

à aprovação da pec 590/2006, que garante a representação proporcional de cada 

sexo na composição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal e de cada comissão, assegurando, ao menos, uma vaga para cada sexo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1840/16. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas principalmente nas 

vias: rua Humberto de Campos, e rua Padre Mororo, bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1850/16. Aparecido 

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

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

Gurupi, altura do nº 340, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1851/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Francesco Fiorotti, altura do nº 27, 

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

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

1852/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Vieira de Carvalho, altura do nº 511, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1853/16. 

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, altura do nº 511, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1854/16. 

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 sua 

extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  12 

Processo nº. 1855/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Pedro de Toledo, altura do nº 28, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1856/16. 

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 561, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1857/16. 

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, altura do nº 65, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1858/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Aparecida, 385, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1859/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua São Bernardo, 151, 

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

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

1860/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua do Coral, altura do nº 72, bairro Prosperidade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1861/16. Aparecido 

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

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

Idalino Moretti, altura do nº 225, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1862/16. 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 618, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 1863/16. 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 557, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1864/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Amazonas, altura do nº 1869, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1865/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Maria, altura do nº 173, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1869/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Francesco Fiorotti, 

altura do nº 200, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1880/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Senhora 

Marly Rosa Ferreira Teixeira Coelho, por ter sido a primeira Professora da 

Escola Infantil 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. 1889/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Subtenente Marlon Rodrigues Brandão, pelo dia do Exército 

Brasileiro comemorado no dia 19 de abril. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1894/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas, nas imediações da área utilizada para a passagem da rede de 

transmissão de energia elétrica da AES Eletropaulo, notadamente no período 

noturno e de madrugada, na rua Pernambuco, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1895/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, nas imediações da rua das Mangueiras, bairro 
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Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1896/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da área utilizada 

para a passagem da rede de transmissão de energia elétrica da AES Eletropaulo, 

notadamente no período noturno e de madrugada, na rua Paraíba, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1900/16. 

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

de Voto de Congratulações ao Senhor walter estevam junior, pela posse da nova 

diretoria da ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1901/16. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Christovam Miguel 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1903/16. 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Walter José Perina Torres. 

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 de: Christovam Miguel Sanches e Walter José Perina Torre. Assim 

é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, passa-se à fase de Explicação 

Pessoal. O Sr. Presidente, comunica ao Plenário em cumprimento ao disposto 

da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, fará uso da palavra, em nome 

do Legislativo, a Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto (1º Secretária), que 

assume a tribuna a fim de saudar a data cívica de “21 de abril”, comemorativa 

ao “Dia de Tiradentes”, o Mártir da Independência do Brasil. E assim procede. 

Após, retoma a Mesa a Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto. Dando 

continuidade à presente fase, o Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Ninguém desejando utilizar a palavra, é 

esgotada a fase de explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. A 1ª 

Secretária, Magali Aparecida Selva Pinto procede a leitura da Ordem do Dia.  

I - Processo nº 1476/15. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo ao treinamento sobre prevenção, 

simulação de incêndio e evacuação do local, nas escolas, faculdades e 

universidades de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da 
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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.” II - Processo nº 1933/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

implantação da atividade ‘Família Vem Ler Com a Gente’, nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça 

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

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

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

“Publique-se.” III - Processo nº 2237/15. Roberto Luiz Vidoski. 2ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à realização do ‘Circuito 

Startup 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.” IV - Processo nº 5957/15. Gersio Sartori. 2ª 

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

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Construtor e 

Incorporador’ 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.” V - Processo nº 1650/13. Sidnei Bezerra da Silva. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a higienização e embalagem a 

vácuo dos óculos utilizados na exposição de filmes em terceira dimensão – 3D 

e dá outras providências.”. 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 1º 

Turno”. VI - Processo nº 2073/13. Severo Neto de Oliveira. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei Substitutivo que “Institui, preferencialmente, a 

instalação de ecopontos no município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério 

do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a 

critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Em questão de ordem, o autor do projeto, Vereador 

Severo Neto de Oliveira, pede Vistas por 2 Sessões. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado” o pedido de Vistas por 2 Sessões. VII - Processo nº 2193/14. 

Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos sobre os danos 

causados à saúde pelo uso de anabolizantes, nas academias de ginástica, fitness, 

clubes esportivos, lojas de suplementos alimentares e estabelecimentos afins 

situados no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. VIII - 

Processo nº 3668/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a colocação de placas de incentivo à prática 

de esportes e alimentação saudável nos parques e praças públicos de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. IX - Processo nº 4453/14. Flavio 

Martins Rstom. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Inclui 

modalidades adaptadas a pessoas com deficiência nos programas esportivos das 

escolas da Rede Pública Municipal e dos centros esportivos do município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça 

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

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em questão de ordem, o Vereador Jorge 

Martins Salgado, em nome do autor do projeto, Vereador Flavio Martins 

Rstom, pede Vistas por 2 Sessões. Colocado em votação, fica “Aprovado” o 

pedido de Vistas por 2 Sessões. X - Processo nº 5385/14. Paulo Higino 

Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera 

dispositivos da Lei nº 3.347, de 21 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a 

isenção e descontos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e das taxas 

que especifica, nas condições estabelecidas e dá outras providências.”. Parecer 

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

e Orçamento, deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. XI - Processo nº 2240/15. Fabio 

Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à instalação de, no mínimo, um brinquedo destinado às crianças com 
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deficiência mental, física ou mobilidade reduzida nas praças, parques e jardins 

municipais 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”. XII - 

Processo nº 2283/15. Eder Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à inclusão das disciplinas OSPB (Organização Social e 

Política Brasileira) e EMC (Educação Moral e Cívica) no contraturno das 

escolas da Rede Municipal de Ensino 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. Em questão de ordem, o autor do projeto, Vereador 

Eder Xavier, pede Vistas por 2 Sessões. Colocado em votação, fica 

“Aprovado” o pedido de Vistas por 2 Sessões.”. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, às dezoito horas e quinze minutos, o Senhor 

Presidente declara encerrada a presente. 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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