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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE 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. As Atas da 31ª 

Sessão Ordinária e 14ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A seguir, passa 

a palavra à 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede 

à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1700/15. 

Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício encaminhando os balancetes 

financeiros, patrimonial, bem como o das despesas e da receita, referente ao 

exercício de 2.015. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0053/05. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

10.914, de 09/10/15. “Ciente”. Processo nº. 0743/15. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 10.915, de 09/10/15. “Ciente”. 

Processo nº. 1308/11. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 10.913, de 

09/10/15. “Ciente”. Processo nº. 5766/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que "Autoriza o Poder Executivo a ceder em comodato à 'Casa da Amizade de 

São Caetano do Sul' o imóvel que especifica e dá outras providências.". 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5767/15. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a base de cálculo do Imposto Predial 

Territorial Urbano, da taxa de coleta, remoção e destinação do lixo e sobre as 

isenções e demais condições e metodologias de cálculo para o exercício de 

2016, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5768/15. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "Institui o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) de débitos 

inscritos em dívida ativa ou ajuizados, dispõe sobre a remissão dos débitos que 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5648/15. José Roberto Espíndola 
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Xavier. Projeto de Lei que "Obriga as farmácias e drogarias a disponibilizarem 

gratuitamente água em seus estabelecimentos, situados na cidade de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5649/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a exposição digital dos 

documentos de exibição obrigatória em estabelecimentos comerciais, 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. 

5650/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

permissão do consumo de alimentos dentro de cinemas, teatros, auditórios e 

demais estabelecimentos congêneres, 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. 5672/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a suspensão dos prazos para 

apresentação de defesas, impugnações e recursos administrativos no período de 

férias dos advogados, 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. 5746/15. Fabio Constantino Palacio. Projeto de Lei 

que "Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e demais unidades de saúde e ambulatórios, situados no município de 

São Caetano do Sul, de afixar em lugar visível e acessível ao público a lista dos 

médicos plantonistas e dos responsáveis pelo plantão ". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5748/15. Paulo 

Roberto de Jesus. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa, do caput do 

artigo 1º; do inciso I do artigo 2º; dos artigos 4º e 11, todos da Lei nº 4.154 de 

25 de junho de 2003, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5763/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre estímulo à contratação de 

profissional de segurança nas casas lotéricas, situadas no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5789/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Institui o incentivo à campanha 

permanente para doação de lenços de cabeça, para mulheres em tratamento do 

câncer na cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

5790/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o estímulo 

à inserção de corante azul nas águas caracterizadas como 'reuso ou águas de 

reuso reservadas' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5791/15. Fábio Soares 

de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui o estímulo ao Poder Executivo para 

disponibilizar, no mobiliário urbano destinado a abrigos e pontos de ônibus de 

transporte coletivo público do município de São Caetano do Sul, a lista 

completa das linhas de coletivos que fazem parada no respectivo ponto, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 5792/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a manutenção de um profissional da área de enfermagem, 

enfermeiro ou técnico de enfermagem, nas unidades da rede pública de creches 

e escolas de educação infantil, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5801/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do 

projeto 'Jovem Eleitor' nas escolas municipais de São Caetano do Sul.". “Às 

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

5823/15. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que "Altera os artigos 1º e 2º da 

Lei nº 3.575, de 20 de outubro de 1997, que institui a Semana de Prevenção do 

Câncer de Próstata, em âmbito municipal, e dá outras providências.". “Às 

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

5828/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre os estágios 

não remunerados na área da saúde, 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. 5750/15. Paulo Higino Bottura Ramos 

e Outros. Moção de Repúdio às medidas que o Governo Federal anunciou no 

último dia 14 de setembro, visando reajuste fiscal com a possibilidade de 

confisco de até 30% da receita compulsória do "Sistema S". “À Comissão de 

Justiça e Redação”. Processo nº. 5764/15. Aparecido Inácio da Silva. Moção 

de Repúdio contra à assinatura de apoio dos 7 Prefeitos da região, a favor da 

aprovação da CPMF (imposto sobre movimentações financeiras). “À 

Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 5830/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Moção de Repúdio ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em 

nome dos Prefeitos que o compõem, em razão da assinatura da Moção que, 

dentre outras finalidades, manifesta-se a favor da recriação da CPMF - 

Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e 

de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processo nº. 5516/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a sinalização de solo da rua Pandiá 

Calógeras, box de flores, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 5597/15 a 5605/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda parcial de árvores na rua Municipal, altura do nº 379, bairro Fundação; a 

limpeza e notificação ao proprietário do terreno na rua Ceará, entre os nºs. 464 

e 480, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico na rua Giácomo Dalcin (entre 

as ruas Paranapanema e Nelly Pelegrino), bairro Nova Gerty; a revitalização na 

praça Nelson Pedro da Silva, situada na rua Paranapanema com a rua 

Tamandaré, bairro Nova Gerty; a reforma da calçada na praça Nelson Pedro da 

Silva, cruzamento da rua Tamandaré x rua Paranapanema, bairro Mauá; a 

limpeza do terreno e a reforma da quadra poliesportiva na rua Santos Parra, 

cruzamento com a rua Paranapanema, bairro Mauá; a limpeza e remoção de 

entulho na rua Domingos Graciute Neto, altura do nº 50, bairro Santa Maria; 

informações pelo fechamento do C.R.E.F. - Centro Recreativo Esportivo 

Fundação - rua Ceará, nº 509, bairro Fundação; e o recapeamento asfáltico na 

rua Urupema, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5610/15 

a 5616/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: promover programa de 

concessão de benefício da redução da alíquota do Imposto de Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI), para o corrente ano ou em 2016, visando a regularização 

de inúmeros imóveis de nosso município; promover periodicamente o 

programa "bota-fora" de móveis e utensílios em todos os bairros de nosso 

município; promover campeonato "interbairros" de futebol de campo e salão; 

instalar um semáforo no cruzamento da avenida Tietê com a rua Capivari; a 

poda da árvore existente na rua Amazonas, nº 1276, Centro; reimplantar o 

programa de anistia com a devida emissão de alvará de conservação aos 

imóveis com obras construídas clandestinamente em nosso município; e 

transformar parte da instalações do Hospital São Caetano em "hospital escola". 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5618/15 e 5619/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização completa, limpeza, adequação e manutenção 

dos brinquedos da praça Lucindo Cândido, localizada no bairro Nova Gerty; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão das 

ruas do bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5621/15. Fabio 

Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na região do 

condomínio Pateo Catalunya, situado na avenida Presidente Kennedy, nº 3700, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5623/15. Fabio 

Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

construção de um novo ponto de ônibus na rua Major Carlos Del Prete, na 
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confluência com a rua Baraldi, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5626/15 a 5628/15. 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 Casemiro 

de Abreu, bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Amazonas, bairro Cerâmica; e a instalação de 

câmeras de monitoramento na viela que dá acesso à USCS - Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, no centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 5630/15 a 5636/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a 

repintura da faixa de pedestres localizada na rua Jayme da Costa Patrão, bairro 

Santo Antônio; realizar a repintura da faixa de pedestres localizada na avenida 

do Estado, confluência com a rua do Ouro - bairro Prosperidade; a repintura da 

faixa de pedestres localizada na rua dos mármores, confluência com a rua da 

Fortuna, bairro Prosperidade; a repintura da faixa de pedestres localizada na 

avenida do Estado, confluência com a rua São José, bairro Prosperidade; 

reparos na rampa de acessibilidade localizada na rua Rio Grande do Sul, 

confluência com a rua Jayme da Costa Patrão, bairro Santo Antônio; a 

manutenção na tampa do bueiro, localizado na avenida Prosperidade, próximo 

à rua Felipe Camarão, bairro Prosperidade; e corrigir a linearidade do passeio 

público da avenida Prosperidade, próximo a rua Felipe Camarão, bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5637/15. Fabio Constantino 

Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre alterações na Lei de Zoneamento, para 

a liberação de instalação de templos religiosos na cidade de São Caetano do 

Sul, em caráter de urgência. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5638/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

revitalização da avenida Conde Francisco Matarazzo, popularmente conhecida 

como rua 24 horas, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5639/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a reestruturação e readequação das canchas de bocha existentes no 

parque municipal Dr. José Alves dos Reis (Bosque do Povo), bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5640/15. Francisco de Macedo Bento. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

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

Processos nºs. 5644/15 e 5645/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas a fim de 
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prevenir furtos e combater o tráfego de drogas nas imediações das ruas 

Humberto de Campos, Padre Mororó e João Almendra, bairro São José; e a 

colocação de cestos de lixo pela cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5651/15 a 5659/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a colocação de placa de sinalização visual na alameda 

Araguaia, nº 270, cruzamento com a rua Madeira, bairro Santa Maria; a 

manutenção da calçada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, altura 

do nº 505, bairro Cerâmica; a reforma da boca de lobo na rua Paolo Martorelli, 

entre os nºs. 32 e 37, bairro Fundação; a marcação de área de carga e descarga 

e instalação de placa de sinalização visual na alameda Araguaia, nº 275, bairro 

Santa Maria; a demarcação de vaga exclusiva para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida na rua Ivaí, nº 371, bairro Santa Maria; a repintura da faixa 

de pedestres na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, altura do nº 545, 

bairro Cerâmica; a remoção de veículos abandonados na rua Luis Claudio 

Capovilla Filho, altura do nº 140, bairro São José; a remoção de veículo 

abandonado na rua Ângelo Aparecido Radim, altura do nº 100, bairro São José; 

e a remoção de veículos abandonados na rua Humberto de Campos, altura do 

nº 750, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5662/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a adoção 

de medidas para garantir o escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos, 

em toda a extensão da rua dos Ucranianos, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5670/15 e 5671/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: conceder vale-transporte aos conselheiros tutelares de São 

Caetano do Sul; e a implantação do sistema "COLAB" em São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5680/15 a 5683/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização da cobertura na Passagem 

Subterrânea Gabriel Zambrana, Centro; a poda das árvores na rua Carmine 

Perrella, entre a avenida Conde Francisco Matarazzo e avenida Dr. Rodrigues 

Alves, bairro Fundação; a poda das árvores na rua Amazonas, altura do nº 163, 

Centro; e a revitalização da calçada na avenida Conde Francisco Matarazzo, 

altura do nº 100, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5685/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o recapeamento asfáltico na Travessa Guanabara, em toda a sua extensão, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5727/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a proibição de 
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estacionar do lado direito da via, na rua Humaitá, entre as ruas Henrique Dias 

e Heloísa Pamplona, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5731/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a poda da árvore na avenida Dr. Augusto de Toledo, altura do nº 

1070, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5733/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a remoção de uma "casa de marimbondos" na avenida Dr. Augusto de Toledo, 

altura do nº 1070, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5738/15 a 5741/15. 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 Votorantim, 

bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua dos Ucranianos, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Piratininga, bairro 

Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Humaitá, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5742/15 e 5743/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Olavo Bilac, 

Centro; e transformar em mão única a rua Emílio Rossi, sentido rua Oriente 

para rua Tapajós, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5744/15. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando em conjunto com a VIPE, alterar ou implementar linha de ônibus 

(centro-bairro) que passe em toda a extensão da rua Oswaldo Cruz, em especial, 

na esquina com a rua Bom Pastor, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5747/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre treinamento a motoristas de transporte coletivo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 5751/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando realizar o conserto dos brinquedos infantis localizado 

no Parque Municipal José Alves dos Reis, Bosque do Povo, na Estrada das 

Lágrimas, nº 320, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5752/15 a 5754/15. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a inserção do 'terceiro turno' no Centro de Especialidades Médicas 

Samuel Klein no bairro Fundação, localizado na rua Heloísa Pamplona, nº 269, 

bairro Fundação; a repintura da sinalização horizontal ( demarcação de solo) na 

rua Justino Paixão, altura do nº 440, bairro Jardim São Caetano; e a manutenção 
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de toda a estrutura do ponto de ônibus que se encontra danificado na rua Major 

Carlos Del Prete, esquina com a rua Baraldi, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5756/15 a 5762/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a limpeza de toda a extensão do canteiro central, bem como a 

retirada de galhos e poda do mato na avenida Presidente Kennedy; convênio 

com a Fundação Dorina Nowill para cegos, ou com o SESC, para implantar o 

projeto 'livro falado', em São Caetano do Sul, para atender as crianças com 

deficiência visual; a manutenção e troca das lixeiras da avenida Tijucussu; a 

instalação de lixeiras na avenida Lemos Monteiro; dispor sobre a reserva de, 

no mínimo, 2% (dois por cento) do total de vagas nos pontos de táxi para 

taxistas devidamente habilitados, mas com deficiência física ou mobilidade 

reduzida; instituir o monitoramento dos veículos integrantes da frota do 

transporte individual de táxi no município de São Caetano do Sul; e ao 

Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul -DAE, que faça constar 

o nome do cônjuge ou do companheiro (a) na fatura da conta de água. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5765/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o remanejamento de árvore na rua 

Margarida nº 61 (esquina com a rua Olavo Bilac), bairro Santo Antõnio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5641/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5643/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas a fim de prevenir furtos, além de combater o tráfico 

de drogas nas imediações das ruas Humberto de Campos, Padre Mororó e João 

Almendra, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 5664/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo, visando posicionamento relativo a execução do projeto do Piscinão 

Jaboticabal, na divisa com o 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. 5665/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando que sejam realizados estudos e tratativas, junto a Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Governo do Estado de São Paulo, para que 
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seja viabilizada a execução do projeto do Piscinão Jaboticabal, na divisa com 

o 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. 5673/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua da Eternidade, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5674/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Capivari, em toda a sua extensão, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5675/15. Aparecido 

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

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

Juruá, em toda a sua extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5676/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Okinawa, em toda a sua extensão, 

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

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

5677/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Marlene, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5678/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Casemiro de Abreu, entre a rua 

Amazonas e avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5679/15. Aparecido 

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

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

Nossa Senhora da Candelária, entre as ruas Gonzaga e Castro Alves, bairro 

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

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

nº. 5686/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 
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ofício ao comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Amazonas, entre as ruas Castro Alves e Casemiro de 

Abreu, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 5687/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na alameda Conde de Porto Alegre, confluência com a avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5688/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Giácomo Dalcin, em toda a sua 

extensão, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 5689/15. 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, 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. 5690/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Santos Parra, por toda sua extensão, bairro Mauá. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5691/15. Aparecido 

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

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

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

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

nº. 5692/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Ângelo Ferro, por toda sua extensão, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5693/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Octávio Hildebrando, 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. 5694/15. 
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Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Schon, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5695/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua dos Meninos, 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. 5696/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na avenida Paranapanema, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5697/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua da Paz, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5698/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua das Preces, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5699/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Castro Alves, entre as ruas 

Oswaldo Cruz e Vital Brasil Filho, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5700/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Nelson, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5701/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Iguassu, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5702/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, visando rondas 
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ostensivas com apoio de motocicletas na rua Araraquara, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5703/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Regente de Araújo Lima, em toda sua extensão, bairro 

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

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

5704/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Aquidaban, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5705/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Gurupi, 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. 5706/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Humaitá, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5707/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Dora, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5708/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Tamandaré, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5709/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Tocantins, 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. 

5710/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Coligni, em toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado 
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em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5711/15. Aparecido 

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

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

Rio Branco, em toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5712/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pedro 

Alexandrino, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5713/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Dr. Durval Vilalva, bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5714/15. Aparecido 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas no 

Viaduto dos Autonomistas, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5715/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Paraná, em toda sua extensão, 

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

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

nº. 5716/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Peri, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5717/15. Aparecido 

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

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

Maranguá, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5718/15. Aparecido Inácio da Silva. Moção de 

apoio ao Deputado Federal Paulinho da Força (Partido Solidariedade) pela 

articulação na retirada de Emenda que permitiria "o negociado sobre o 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  14 

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

5719/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Pindorama, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5720/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Panati, bairro 

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

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

5721/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Rubi, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5722/15. Aparecido 

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

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

Rio de Janeiro, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5723/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Luís Louzã, em 

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

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

“Aprovado”. Processo nº. 5724/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Carijós, em toda sua extensão, 

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

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

nº. 5725/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Luís D'Agostini, em toda sua extensão, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5726/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Bueno de Andrade, em toda sua extensão, bairro Fundação. 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  15 

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5728/15. 

Aparecido Inácio da Silva. requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Ribeiro de Barros, em toda sua extensão, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5729/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Antônio Barile, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5730/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

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

sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5732/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Graça Aranha, em toda sua extensão, bairro 

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

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

5734/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

dos Ucranianos, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5735/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Votorantim, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5736/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Piratininga, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5737/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao comando 

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

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

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

nº. 5745/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em 
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Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a "Igreja Casa de Oração de 

Todos os Povos" através de seus líderes, bispo vagner camacho e pastora cris 

camacho, pelas novas instalações. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5749/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando alterar ou 

implementar linha de ônibus (centro - bairro) que passe em toda extensão da 

rua Oswaldo Cruz, em especial, na esquina com a rua Bom Pastor, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5755/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo - SCS, visando que "Seja incluído o nome do cônjuge 

ou do companheiro (a) na fatura mensal de luz". Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5780/15. Magali Aparecida Selva Pinto e 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo Dia do Médico. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5793/15. Eclerson Pio Mielo. Moção de apoio 

aos professores das matérias de humanidades da USCS - Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul, pela realização do concurso interno, 

esclarecendo sobre o tema bullying. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 5794/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas nas ruas Padre Mororó, Humberto de Campos, José de França Dias 

e João Almendra, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 5802/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas principalmente em 

horário noturno, na avenida Tijucussu, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5803/15. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Tietê e suas adjacências, 

principalmente no horário noturno, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5813/15. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando a realização de policiamento nas proximidades dos locais onde serão 

realizadas as provas do ENEM/2015, 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. 5814/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao comando 

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

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

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

nº. 5819/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações aos Líderes Autonomistas, em razão do 

67º Aniversário da Autonomia de São Caetano do Sul, a ser comemorado no 

dia 24 de Outubro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5824/15. Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações pela iniciativa da Senhora Tina Aletta 

Vanzeli, autora do livro "Gabriel Meu Anjo Down". Colocado em discussão, 

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

fica. “Aprovado”. Processo nº. 5831/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC visando 

que os senhores Prefeitos da região, reconsiderem a Moção assinada no último 

dia 16 de outubro, solicitando aos setenta Deputados Federais paulistas que 

atuem conjuntamente, a fim de enfrentar a crise econômica, manifestaram-se a 

favor da recriação da CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 

Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5832/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Moção de apoio à Associação Comercial e Industrial de 

São Caetano do Sul - ACISCS, ao repudiar o posicionamento dos Prefeitos do 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, por se manifestarem a favor da 

recriação da CPMF. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5836/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda 

extensão das ruas ao entorno da Estação Nicolau Delic, situada na rua Serafim 

Constantino, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5663/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 
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Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Gabriel 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5668/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Benito de Vicente. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº. 5669/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Ceci Teixeira 

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

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

5778/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor 

Valdivo Jose Begali. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 5779/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção 

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

Claudetti Tasso Borracha. 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 do Senhor Gabriel Rubian, Senhor Benito de Vicente, 

Senhora Ceci Teixeira Saggioro, Senhor Valdivo Jose Begali e Senhora 

Claudetti Tasso Borracha. 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. Utilizaram da 

palavra os Edis: Aparecido Inácio da Silva, Carlos Humberto Seraphim, 

Eclerson Pio Mielo, Eder Xavier, Edison Roberto Parra, Fabio Constantino 

Palacio e Jorge Martins Salgado. Assume a Presidência da Mesa Diretora, a 1ª 

Secretária, a Edil Magali Aparecida Selva Pinto. Usa da Palavra o Vereador 

Roberto Luiz Vidoski. Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a 

fase da Explicação Pessoal. Reassume a Presidência, o Senhor Presidente, 

Vereador Paulo Higino Bottura Ramos que, em questão de ordem, comunica 

ao Plenário, a pedido do Pastor Roberto Marconi, Presidente do PTN, o convite 

para participar da reunião do partido na sexta-feira, 23 (vinte e três) de outubro, 

às 19 (dezenove) horas. Passou-se à fase da Ordem do Dia. A 1º Secretária 

procede à leitura da pauta: I – Processo nº 6223/14. Magali Aparecida Selva 
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Pinto. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

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

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 2º Turno.”. “Publique-se”. II - Processo 

nº0869/15. Edison Roberto Parra. 2ª 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 2º 

Turno.”. “Publique-se”. III – Processo nº 3307/14. Gersio Sartori. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade de os 

salões de beleza, clínicas de embelezamento e estabelecimentos congêneres, 

que oferecem serviços de manicuro ou pedicuro, a prestarem informações a 

seus clientes sobre medidas necessárias para a prevenção ao contágio da 

hepatite, HIV e fungos e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de 

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

Finanças e Orçamento, favorável. Em questão de ordem, o autor do Projeto 

Vereador Gersio Sartori, pede Vistas por 3 Sessões. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. “Vistas por 3 Sessões.”. IV – Processo nº 0665/15. Fábio 

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

estímulo para a realização do Curso Municipal de Capacitação do Cuidador do 

Idoso 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.”. IV – 

Processo nº 5539/15. Roberto Luiz Vidoski. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador Roberto Luiz 

Vidoski, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 

dias, no período de 26 de outubro a 18 de novembro de 2015 e dá outras 

providências.”. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. “Publique-se”. 

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Senhor 

Presidente convoca os senhores Vereadores para a 15ª (décima quinta) Sessão 

Extraordinária a ser realizada, imediatamente após o término da 33ª (trigésima 

terceira) Sessão Ordinária, na próxima terça-feira, dia 27 (vinte e sete) de 
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outubro e convida os Senhores Vereadores, além do público presente, para o 

Ato Solene em comemoração ao Dia dos Autonomistas e declara, às dezoito 

horas e cinquenta e sete minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é 

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

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

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


