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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TREZE DIAS DO 

MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E QUINZE.  

 

 

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 30ª 

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. 5583/15. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.912, de 05 de outubro de 2015. 

“Ciente”. Processo nº. 5534/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 

São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal do Incentivo ao Pequeno Negócio' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5535/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Cria o Programa Voluntários do CCZ, no município de São 

Caetano do Sul para pessoas físicas ou entidades protetoras de animais 

domésticos (cães e gatos) e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5536/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a implantação de coletores 

de chorume em caminhões de lixo no âmbito do município de São Caetano do 

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

Processo nº. 5545/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

fornecimento de alimentação diferenciada para alunos alérgicos na rede 

municipal de ensino de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. “Às 

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

5546/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à prevenção e 

combate ao tráfico humano, no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 5547/15. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui 
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o estímulo à Semana de Valorização da Vida, no município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5574/15. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo para a instalação de câmeras de 

monitoramento nas salas de aula, refeitórios e pátios da rede municipal de 

ensino infantil e fundamental, no âmbito da cidade de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5575/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município, a 'Semana de 

Prevenção e Conscientização ao Herpes Zoster' e dá outras providências.”. “Às 

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

5576/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário 

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

Mobilização pelo Tratamento e Prevenção da Dependência Química' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5593/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de 

Lei que “Institui a 'Campanha Permanente de Conscientização sobre os Perigos 

dos Agrotóxicos na Alimentação', 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. 5608/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul o 'Dia do Esclarecimento sobre o Diabetes', 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5544/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão 

Emérito' ao Senhor Francisco Antonio Soeltl pelos relevantes serviços 

prestados ao município”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 5607/15. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Decreto 

Legislativo que "Concede título de Cidadão Sulsancaetanense ao Senhor 

Marcos Sidnei Bassi, pelos relevantes serviços prestados ao município”. “Às 

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

5585/15. José Roberto Espíndola Xavier. Moção de Repúdio pela proposta do 

governo federal em retirar 30% da verba do Sistema “S”. “À Comissão de 

Justiça e Redação”. Processo nº. 5451/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre o estímulo à conscientização do planejamento 

familiar como modelo de valorização da vida, em todas as suas fases de 

existência, no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 5456/15 a 5458/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a inclusão dos funcionários/servidores da prefeitura 

municipal de São Caetano do Sul, não residentes na cidade, no Cadastro 

Municipal de Saúde (Cid Card); parceria com a iniciativa privada, de acordo 

com a Lei nº 5.263 de 04 de março de 2015 que "Dispõe sobre autorização ao 

executivo municipal para outorgar concessão de serviço público referente à 

prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e operação de 

pátio municipal de retenção de veículos e sobre a remoção de veículos 

abandonados em vias públicas do município"; e instituir no Calendário Oficial 

de Festejos de Aniversário da cidade a "Corrida de Rua dos Atletas Amadores", 

de acordo com a Lei nº 5.146 de 25 de setembro de 2013, que “Institui, no 

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

Dia do Atleta Amador”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5459/15 a 

5461/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de 

cateterismo pela rede municipal de saúde de São Caetano do Sul; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Pelegrino Bernardo, nº 438, 

bairro Olímpico; e notificar os proprietários das residências situadas na rua 

Pelegrino Bernardo, para providenciarem o conserto de suas calçadas. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5480/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de todas das árvores do 

espaço da antiga Cerâmica São Caetano, situada na rua Pandiá Calógeras, altura 

do nº 97, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5483/15. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

construção de vestiários, copa e banheiros na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5487/15 e 5488/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: notificar o proprietário para que o mesmo retire os vasos de 

flores que ocupam toda a calçada da residência localizada na rua Eduardo 

Prado, nº 313, bairro São José; e a instalação de redutores de velocidade, ou 

aquilo que se fizer necessário, para diminuir a velocidade dos veículos que 

trafegam pela rua Senador Fláquer, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5490/15 a 5498/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização da poda de todas as árvores existentes na praça da Figueira, bairro 

Nova Gerty; realizar a Festas das Nações em nosso município; a manutenção 
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do semáforo de pedestres da rua Visconde de Inhaúma com a avenida Paraíso, 

bairro Oswaldo Cruz; a manutenção do semáforo de pedestres na rua Visconde 

de Inhaúma com a rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo Cruz; a 

manutenção do semáforo de pedestres da rua Visconde de Inhaúma com a rua 

sílvia, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de uma lombada ou outro redutor de 

velocidade na avenida Dr. Augusto de Toledo, antes do cruzamento com a rua 

Peri; a implantação de serragem na trilha existente entre as árvores do Parque 

Espaço Verde Chico Mendes; promover a "Festa Alemã", que já consta no 

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

através da Lei 5.335 de 09 de setembro de 2015; e a realização de limpeza e 

manutenção nas bocas de lobo, principalmente nos bairros onde ocorrem 

enchentes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5500/15 a 5507/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: proibir o estacionamento de 

veículos em ambos os lados da rua Romão Belchior Peres, bairro Olímpico; 

realizar a repintura da faixa de pedestres localizada na rua Major Carlo Del 

Prete, confluência com a rua Machado de Assis, bairro Santo Antônio; a 

instalação de um redutor de velocidade (lombada) na rua Ângelo Aladino 

Grecchi, bairro Olímpico; instalar cadeiras próprias para o transporte de 

crianças em veículos públicos municipais que prestam serviço para os 

conselhos tutelares localizados na âmbito do município de São Caetano do Sul; 

a imediata fiscalização nos terrenos baldios em nossa cidade; que todas as 

unidades escolares da rede municipal de ensino, disponibilizem e treinem todos 

os inspetores e funcionários que trabalham diretamente com os alunos, com o 

curso de primeiros socorros, para atendimento de emergência caso aja 

necessidade; incentivar uma campanha de doação de livros e revistas em bom 

estado de conservação para bibliotecas, unidades e escolas municipais de 

educação infantil e escolas públicas; e a instalação de relógios digitais nos 

parques do município, especialmente no Parque Espaço Verde Chico Mendes, 

a avenida Fernando Simonsen, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5509/15 a 5514/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda da vegetação do terreno localizado na avenida Paranapanema, confluência 

com a rua Tamandaré, bairro Nova Gerty; a poda da vegetação do terreno 

localizado na rua Nelly Pellegrino, entre as ruas Okinawa e Raimundo Maffei, 

bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Ângelo Aparecido Radim, 

especialmente entre as ruas: Vitória e Luiz Cláudio Capovilla Filho, bairro São 

José; o recapeamento asfáltico na rua Nelly Pellegrino, confluência com a rua 
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dos Meninos, bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico na rua Nelly 

Pellegrino, confluência com a rua Marlene, bairro Nova Gerty; e o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável da rua Giácomo Dalcin, 

especialmente no trecho compreendido entre as ruas: Juruá e Nelly Pellegrino, 

bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5515/15. Fábio Soares 

de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação 

de dois redutores de velocidade (lombadas) na rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5520/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a renovação do 

comodato da Casa da Amizade pelo período de mais 20 (vinte) anos. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5522/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda parcial da árvore na rua 

Arlindo Marchetti, altura do nº 151, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5525/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

na praça Salvador Quero Lopes, localizada na rua Rio de Janeiro, com a rua 

Giovanni Thomé, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5527/15 a 5530/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

exigir bula em medicamentos manipulados comercializados por farmácias de 

manipulação e similares; que o Plano Diretor contemple e viabilize a 'Calçada 

Cidadã'; dispor sobre a construção de um 'food park' no município de São 

Caetano do Sul; e concessão de vale-refeição aos conselheiros tutelares 

municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5531/15 a 5533/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas nas imediações da praça Moraes Sarmento, localizada na rua 

Nestor Moreira, e rua Maria Teixeira Mourão Maresti, bairro Cerâmica; 

realizar a reforma e revitalização da praça Frei Caneca, localizada nas 

imediações da rua Humaitá, bairro Fundação; e a demarcação de solo, parada 

de ônibus e instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, em 

frente a EMEI Octávio Tegão, localizado na rua Capivari, nº 627, bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5537/15 e 5538/15. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: instalar brinquedos adaptados para crianças com 

deficiência e mobilidade reduzida no Espaço Verde Chico Mendes; e instalar 

brinquedos adaptados para crianças com deficiência e mobilidade reduzida nos 
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parques municipais e disponibilizar a presença de monitores no local. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5540/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos para dispor sobre 

a reserva de assentos para idosos, gestantes, mães com crianças de colo e 

pessoas com deficiência nos terminais de transporte público. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5548/15 a 5563/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, nos períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro 

Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, nos períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Boa 

Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, nos 

períodos de feriados prolongados, notadamente no Centro; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em especial, nos períodos de feriados 

prolongados, notadamente no bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em especial, nos períodos de feriados 

prolongados, notadamente no bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em especial, nos períodos de feriados 

prolongados, notadamente no bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em especial, nos períodos de feriados 

prolongados, notadamente no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em especial, nos períodos de feriados 

prolongados, notadamente no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em especial, no período noturno, na rua Marlene, 

bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, nos períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, 

nos períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, nos 

períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Prosperidade; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, nos 

períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, nos 

períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Santa Paula; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, nos 

períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro Santo Antônio; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em especial, nos 

períodos de feriados prolongados, notadamente no bairro São José. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5564/15 a 5568/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico na rua Dr. Mário Freire com a rua 

Olavo Bilac, bairro Santo Antônio; a poda das árvores localizadas na alameda 

João Galego, altura do nº 560, bairro Santa Maria; o recuo da calçada, local em 

que fora retirada a árvore, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo 

Cruz; a instalação de novos postes de iluminação e/ou melhorar a iluminação 

dos já existentes, na alameda João Galego, altura do nº 560, bairro Santa Maria; 

e a poda das árvores localizadas na avenida Dr. Augusto de Toledo, nº 1117, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5573/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a implantação de redutor de velocidade (lombofaixa) ou um semáforo na 

confluência das ruas Herculano de Freitas esquina com a rua Heloísa Pamplona, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5578/15 a 5582/15. 

Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a pintura de uma vaga para 

deficiente na rua Amazonas, 3.044, Centro; a retirada dos fios elétricos da 

calçada situada na rua Coronel Camisão, ao lado do 3° Tabelionato de Notas, 

bairro Oswaldo Cruz; a implantação do sistema de estacionamento rotativo em 

toda parte da rua Luís Louzã, bairro Oswaldo Cruz; a limpeza e dedetização da 

praça Monteiro Lobato, bairro Olímpico; e a retirada e o replantio da árvore 

localizada na rua Antônio Garbelotto, altura do n. 234, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5584/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir a informatização 

da carteira de vacinação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5586/15 a 

5592/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: palestras e 

debates em todas as escolas municipais, promovendo hábitos alimentares 

saudáveis: uma proposta metodológica de capacitação para educadores e donos 

de cantina escolar; a criação de uma ludoteca em todas as escolas municipais 

de São Caetano do Sul; a revitalização e manutenção da praça que fica ao lado 

da residência situada na rua Capivari, nº 940, com a avenida Guido Aliberti, 

bairro Nova Gerty; a reestruturação da calçada na avenida Guido Aliberti, 

próximo ao nº 5478 e toda sua extensão, Centro; a capinagem da praça Mauá, 

localizada em frente à Faculdade de Engenharia Mauá; verificar e fiscalizar o 

sistema de iluminação do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, localizado na 

rua Santo Antônio, Centro; e ampliar o terceiro turno das UBS's (Unidades 

Básicas de Saúde), para o hospital São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 5594/15 a 5596/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a remoção de veículos abandonados na rua Rio Branco, altura do nº 

391, bairro Fundação; a limpeza e retirada do lixo na rua Antônio Barile, 

esquina com a rua 28 de Julho, bairro Fundação; e a remoção de veículos 

abandonados na rua Herculano de Freitas, altura do nº 650, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5541/15. Marcel Franco Munhoz. 

requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em especial, no período noturno, na rua Marlene, 

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

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

nº. 5542/15. Magali Aparecida Selva Pinto. requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações às associações de pais e mestres 

da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul, pela dia das APM's. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5543/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações aos Funcionários Públicos de São Caetano 

do Sul pelo Dia do Servidor Público. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5569/15. Marcel Franco Munhoz. requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

a realização de campanha de incentivo a doação de medula óssea, notadamente 

no município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5577/15. Eder Xavier. Moção de Apoio ao Projeto 

de Lei nº 6.799/2013, de autoria do Deputado Federal Ricardo Izar Junior 

(PSD/SP), que altera a natureza jurídica dos animais domésticos e silvestres e 

dá outras providências, em tramitação na Câmara dos Deputados no Congresso 

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

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

5606/15. Eclerson Pio Mielo. requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações às meninas da equipe de ginástica rítmica, 

em razão da conquista da medalha de Ouro no Campeonato Sul Americano, 

realizado em Cochabamba na Bolívia, nos dias 06 à 11 de outubro. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5609/15. Gersio 

Sartori. requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia 
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Militar, visando rondas ostensivas principalmente nos pontos de cruzamento 

com a avenida do Estado, da rua São José e da rua do Ouro, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5617/15. 

Eclerson Pio Mielo. requerimento solicitando envio de ofício ao comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro 

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

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

5620/15. Fabio Constantino Palacio. requerimento solicitando envio de ofício 

ao comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na região do 

condomínio Pateo Catalunya, situado na avenida Presidente Kennedy, nº 3.700, 

praça dos Nordestinos, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5622/15. Fabio Constantino Palacio. requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Pastor 

Marcos Roberto Dias, Pastor Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus - campo de São Caetano do Sul, pelo aniversário de 5 anos de Presidência 

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

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

5624/15. Marcel Franco Munhoz. requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Amazonas, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5625/15. Marcel Franco Munhoz. requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Casemiro de Abreu, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5629/15. Roberto Luiz Vidoski. 

requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Dr. Moacyr Antonio Ferreira Rodrigues, em razão da 

homenagem prestada no dia 8 de outubro do corrente ano, pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, com a inauguração da galeria de retratos dos 

ex-Secretários Conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5646/2015. 

Paulo Higino Bottura Ramos e Outros. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela passagem da senhora Angelina 

Virgilio Castaldelli, aos 100 anos de idade, ocorrido no dia 13 de outubro. 
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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 e assume a Presidência da Mesa Diretora, 

o Vice-Presidente, Senhor Vereador Roberto Luiz Vidoski que, em questão de 

ordem, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória da 

Senhora Angelina Virgilio Castaldelli. Assim é procedido. Esgotadas as 

matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal.  O Senhor 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Senhores Vereadores. 

Usaram da palavra os Edis: Eclerson Pio Mielo, Eder Xavier, Edison Roberto 

Parra, Fábio Soares de Oliveira e José Roberto Espíndola Xavier. Ninguém 

mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da Explicação Pessoal. O 

Senhor Presidente, Vereador Roberto Luiz Vidoski solicita que a presente 

sessão seja suspensa para uma reunião com os Vereadores. Reassume a 

Presidência, o Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, que 

reabre a Sessão, passando-se à fase da Ordem do Dia. A 1º Secretária procede 

à leitura da pauta: I –  Processo nº 1999/14. Eclerson Pio Mielo. Discussão e 

Votação Únicas da Redação Final apresentada pela Comissão de Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei que “Institui o estímulo à inclusão da atividade de 

‘Agentes Semeadores de Experiências de Vida’ – Contadores de Histórias, nas 

escolas de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do 

Sul, a ser realizada pelos beneficiados com o Programa Experiência em Ação, 

e dá outras providências.”. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovada a 

Redação Final”. “Publique-se”. Para justificar o voto, usa da palavra do Edil 

Eclerson Pio Mielo. II - Processo nº 4402/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição da 

utilização de carros cadastrados ou não em aplicativos para transportar pessoas, 

com finalidade lucrativa, 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, deixando a critério do 

Plenário. O Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, 

comunica que, tendo em vista o acordo realizado entre os Vereadores, o autor 

pede vistas por 1 (uma) Sessão. Colocado em votação, o pedido de vistas por 1 

(uma) sessão, fica “Aprovado”. “Vistas por 1 (uma) sessão”.  III - Processo 

nº 5453/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Autoriza o Poder Executivo a ceder em comodato à ‘Augusta e 

Respeitável Loja Simbólica União, Liberdade e Justiça de São Caetano, 

Número 365’, o imóvel destinado a construção de sua sede, nas condições que 
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estabelece e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

palavra, é esta encerrada. Para encaminhar votação, usam da palavra os 

Vereadores Edison Roberto Parra e José Roberto Espíndola Xavier. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno.”.   IV - Processo nº 5454/15. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a estrutura administrativa e organizacional e o plano de organização do 

quadro de pessoal do Departamento de Água e Esgoto 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 mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Em questão de ordem, o Edil Jorge Martins Salgado, solicita a 

suspensão da presente sessão a fim de uma reunião com a bancada dos partidos 

representados. Atendendo à solicitação, o Senhor Presidente concede a 

suspensão da sessão. É reaberta a sessão e colocado em votação, fica 

“Aprovado em 1º Turno.”.  V - Processo nº 6223/14. Magali Aparecida 

Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no 

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

‘Dia da Recreação Terapêutica para os Pacientes dos Hospitais Infantis’, e dá 

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

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno.”.  VI - Processo nº 

0869/15. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 
que “Dispõe sobre o estímulo ao ‘Teatro na Escola’, 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 mais desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno.”.  Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, às 

dezenove horas e dezenove minutos, o Senhor Presidente declara encerrada a 

presente Sessão e convida os Nobres Edis a assinarem o livro de presença para 

a abertura da 14ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir. Para constar é 

lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores 

Presidente e Primeira Secretária. ...................................................................... 
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