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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E SETE 

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 32ª Sessão Ordinária e Ato Solene do Dia dos Autonomistas são 

“Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido 

aprovado na 32ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução que concede a 

licença ao nobre Vereador Roberto Luiz Vidoski, nos termos do §4º, do Art. 

74, do Regimento Interno, foi convocado e estando presente nesta sessão Sr. 

Daniel Fernandes Barbosa, 1º Suplente da Coligação “Confiança e 

Democracia” (PRB/ PTC/ PSDB/ PTdoB), o Presidente solicita aos Senhores 

Vereadores Carlos Humberto Seraphim e José Roberto Espíndola Xavier que 

o acompanham até o Plenário. O Sr. Presidente informa ainda que, já tendo o 

Sr. Daniel Fernandes Barbosa cumprido as formalidades regimentais, em 

razão de ter assumido o mandato nesta legislatura, fica este dispensado de 

cumpri-las novamente. O Sr. Presidente convida o empossado Edil Daniel 

Fernandes Barbosa para assinar o livro de presença, desejando-lhe um feliz 

exercício da vereança durante o período de afastamento do Vereador Titular 

Roberto Luiz Vidoski. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora 

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

ao Expediente. Processo nº 0743/15. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 10.917, de 19/10/15. “Ciente”. Processo 

nº 5869/15. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 

10.916, de 19/10/15. “Ciente”. Processo nº 5980/15. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuições no exercício de 2016, e dá outras providências". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 5981/15. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo 
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Municipal a conceder subvenções sociais no exercício de 2016, às entidades 

que especifica, e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 5982/15. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Altera a denominação do Conselho Municipal 

Antidrogas e do Fundo Municipal Antidrogas, ambos instituídos pela Lei nº 

4.154, de 25 de junho de 2003, e acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 4º da 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 5827/15. Fábio Soares de Oliveira 

e Francisco de Macedo Bento. Projeto de Lei que "Altera a redação do inciso 

XII do artigo 9º da Lei nº 4.831, de 10 de dezembro de 2009, que dispõe sobre 

a ordenação dos elementos que integram a paisagem urbana do município de 

São Caetano do Sul, cria a Secretaria Especial de Controle Urbano - SECONT 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº 5833/15. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que "Institui o estímulo à inserção da atividade 'Horta Escolar' 

no contraturno das instituições de ensino do município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº 5834/15. Jorge Martins Salgado e 

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 

Metalúrgico', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 5835/15. 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 conscientização e respeito 

ao estacionamento exclusivo para pessoas com deficiência e pessoas idosas' e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº 5904/15. Eder Xavier. Projeto de Lei 

que "Institui o estímulo à criação do prêmio 'Professor do Ano', 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 

5940/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o incentivo à 

implantação de banco de dados de armazenamento de perfil genético de 

pessoas em situação de rua que não possuem documento de identificação e as 

falecidas em condição de indigente, 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 5941/15. 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 Orientação e Conscientização 
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para o Uso Seguro da Faixa de Pedestre', e dá outras providências.". “Às 

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

5953/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que "Institui o incentivo à 

organização de entidade representativa dos alunos dos ensinos fundamental e 

médio do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

5954/15. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que "Institui o incentivo à 

instalação de guarda volume pelas agências bancárias 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 5956/15. Gersio 

Sartori. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

supermercados e similares, estabelecidos no município de São Caetano do Sul, 

a informarem o prazo de validade de produtos anunciados como promocionais 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº 5957/15. Gersio Sartori. 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". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº 5974/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Institui a Campanha de Prevenção aos Acidentes de Trabalho e 

Doenças Ocupacionais, denominada 'Abril Verde', 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 5975/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a isenção do pagamento 

do estacionamento nos shopping centers e centros comerciais às pessoas com 

deficiência, gestantes e idosos e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 5994/15. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Estabelece critérios a serem atendidos 

obrigatoriamente pelas imobiliárias e estabelecimentos afins, relativamente à 

locação de imóveis situados no município de São Caetano do Sul, na forma 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 5973/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Resolução que "Cria, na Câmara Municipal de 

São Caetano do Sul, a 'Sessão Plenária do Estudante', destinada a propiciar 

aos alunos das escolas sediadas na municipalidade o conhecimento das 

atividades do Poder Legislativo”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº 5642/15. Francisco de Macedo Bento. 

Indicação ao Senhor Prefeito objetivando a colocação de lixeiras em todo o 
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Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5769/15 a 5772/15. Edison 

Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: as podas de árvores localizadas na rua da 

Fortuna, 467, bairro Prosperidade; a poda de árvore localizada na rua Urânio, 

223, bairro Prosperidade; a poda de árvore localizada na rua da Fortuna, 319, 

bairro Prosperidade; e a poda de árvore localizada na rua Urânio, 196, bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5773/15 a 5777/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: estender o horário de 

funcionamento do Espaço de Recreação e Lazer José Agostinho Leal, na 

avenida Tietê, bairro Nova Gerty, para às 21h; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas noturnas em toda a extensão na rua Amazonas, 

rua Engenheiro Rebouças e adjacências, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de 

um sistema de monitoramento por câmeras de segurança, nas vias que 

compreendem a rua Aquibadan e avenida do Estado, bairro Fundação; a 

instalação de um sistema de monitoramento por câmeras de segurança, na rua 

Francisco Falsarano com a avenida Guido Aliberti, ambas no bairro Mauá; e 

a instalação de uma lombo-faixa (redutor de velocidade), de fronte ao Centro 

Policlínico Gentil Rstom, na avenida Tietê, 301, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5781/15 a 5788/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o conserto da calçada da praça localizada na 

rua Arlindo Marchetti, altura do nº 593 com a rua João Galego, altura do nº 

871, bairro Santa Maria; a adoção de medidas para a fiscalização urgente dos 

caminhões estacionados na avenida Líbero Badaró, Jardim São Caetano; 

implantar ações para que seja realizada, de forma efetiva, a Campanha 

Municipal de Prevenção ao Câncer Intestinal; implantar faixa de travessia de 

pedestre e sinal de alerta na avenida Goiás, 160, bairro Santo Antônio; a 

manutenção, reparos e substituições de brinquedos na praça da Riqueza, bairro 

Prosperidade; a reforma do passeio público da rua Rio Grande da Serra, 

especialmente na confluência com a rua São Sebastião, bairro Mauá; a criação 

de um hospital veterinário público, no município de São Caetano do Sul; e o 

aumento de vagas para idosos e pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida no estacionamento do parque Espaço Verde Chico Mendes. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5795/15 a 5800/15. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de lombofaixa na rua Manoel Augusto Ferreirinha, na 

altura do nº 36, bairro Nova Gerty; realizar recapeamento asfáltico em toda a 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  5 

extensão da rua Santo André, no trecho compreendido entre a rua Theobaldo 

de Nigris e avenida Presidente Kennedy, bairro Boa Vista; ampliar estudos no 

sentido de que no ato da consulta o munícipe seja cadastrado e o medicamento 

receitado seja inserido no sistema para que possa ser retirado na quantidade 

prescrita na ubs mais próxima da sua residência; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Padre Mororó, 

Humberto de Campos, Antônio da Fonseca Martins, entre a João Almendra e 

a rotatória, bairro São José; que notifique o proprietário do caminhão 

estacionado em frente a uma placa de "Proibido Estacionar", localizada na 

rua Pirajú, na altura do nº 63, Olímpico; e providenciar a documentação 

necessária a fim de celebrar convênio com o ministério da saúde para 

reivindicar verba para o programa de educação permanente na saúde. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5804/15 a 5812/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o recapeamento asfáltico da rua Giácomo Dalcin, principalmente 

no trecho que compreende a avenida Paranápanema e a rua Nelly Pellegrino, 

bairro Nova Gerty; instalar um ponto para identificar a parada de ônibus na 

rua Amazonas, 1441, Centro; a manutenção no canteiro localizado na 

bifurcação entre a rua Ribeirão Preto e rua Piracaia, bairro Olímpico; a 

manutenção no canteiro localizado na bifurcação entre a rua Ribeirão Preto e 

rua Professor Antônio de Queirós Filho, bairro Olímpico; a manutenção no 

canteiro localizado na bifurcação entre a rua Ribeirão Preto e rua Luís 

Veronezzi, bairro Olímpico; a realização da poda da árvore existente defronte 

ao número 198 da rua Professor Antônio de Queirós Filho, bairro Olímpico; 

disponibilizar maior número de vagas destinados a idosos e cadeirantes, 

principalmente nas proximidades de hospitais e clínicas de saúde de nosso 

município; a realização da poda da árvore existente na rua Manoel Coelho, 

857, Centro; e estudo sobre a saúde das árvores do canteiro central da avenida 

Tijucussu, com o objetivo de identificar possível infestação de cupins e riscos 

de queda. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5815/15 a 5818/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes 

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

intensivas nas proximidades dos locais onde serão realizadas as provas do 

ENEM/2015, no município de São Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Tiradentes, bairro Santa 

Paula; a realização de reparos e manutenção em toda a extensão da calçada da 

rua Humaitá, bairro Fundação; e a realização de reparos e manutenção da 

calçada, na rua Major Aderbal de Oliveira, bairro Fundação. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 5820/15 a 5822/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de uma ludoteca no Espaço Verde Chico Mendes ou 

na cidade das crianças, em nossa cidade; a instalação de placa de nomenclatura 

na rua Monsenhor Francisco de Paula, confluência com a rua Oswaldo Cruz, 

bairro Santa Paula; e a reforma do passeio público da rua Monsenhor 

Francisco de Paula, especialmente na confluência com a rua Oswaldo Cruz, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5825/15 e 5826/15. 

Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o conserto da cobertura de vidro da 

passarela próxima a entrada da estação rodoviária de São Caetano do Sul; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Taipas, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 5829/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito objetivando a retirada dos carros 

abandonados localizados na avenida Goiás, 288, defronte à delegacia de 

polícia civil, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 

5837/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito objetivando a 

orientação do trânsito, nas proximidades dos locais onde serão realizadas as 

provas do enem/2015, no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº 5838/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito objetivando a aquisição de mais ambulâncias a fim de suprir a 

demanda nas ocorrências emergenciais em nossa cidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº 5839/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao 

Senhor Prefeito objetivando a instalação de semáforo no cruzamento da 

alameda Conde de Porto Alegre com a rua Tibagi. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5840/15 a 5842/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações 

ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação de uma lombada em frente ao número 310 da rua Castro Alves, bairro 

Cerâmica; a criação de lombada na altura do número 302 da rua Engenheiro 

Rebouças, bairro Cerâmica; e a colocação de lixeiras por todo o bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 5843/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito objetivando o uso de "drones" para 

vistoria e identificação de focos de dengue nas residências do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº 5845/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação 

ao Senhor Prefeito objetivando limitar por Lei o peso das mochilas dos alunos 

das escolas municipais para evitar problemas na coluna segundo a associação 

brasileira de reabilitação de coluna. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5846/15 a 5848/15. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor 
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Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o controle de 

proliferação de pombos no parque Espaço Verde Chico Mendes, localizado 

na avenida Fernando Simonsen, bairro São José; a reforma e revitalização da 

praça nipo-brasileira, localizada na avenida Nelson Braido; e a limpeza e 

revitalização dos lagos do parque Espaço Verde Chico Mendes, na avenida 

Fernando Simonsen, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5849/15 a 5865/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de guaritas policiais 

em pontos estratégicos do bairro Santa Paula; a poda das árvores existentes na 

Escola Municipal de Educação Infantil Emílio Carlos, localizada na avenida 

Dr. Augusto de Toledo, 1109, bairro Santa Paula; implantação de guaritas 

policiais em pontos estratégicos do bairro Mauá; a implantação de guaritas 

policiais em pontos estratégicos do bairro Olímpico; a implantação de guaritas 

policiais em pontos estratégicos do bairro Oswaldo Cruz; à implantação de 

faixa elevada para travessia de pedestres, no cruzamento da rua Castro Alves 

com a rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio; a implantação de guaritas 

policiais em pontos estratégicos bairro Cerâmica; a implantação de guaritas 

policiais em pontos estratégicos do bairro Boa Vista; a implantação de 

guaritas policiais em pontos estratégicos do bairro São José; a implantação de 

guaritas policiais em pontos estratégicos do bairro Prosperidade; a 

implantação de guaritas policiais em pontos estratégicos do bairro Fundação; 

a implantação de guaritas policiais em pontos estratégicos do bairro Santa 

Maria; a implantação de guaritas policiais em pontos estratégicos do Centro; 

a implantação de guaritas policiais em pontos estratégicos do bairro Nova 

Gerty; a implantação de guaritas policiais em pontos estratégicos do bairro 

Barcelona; a implantação de guaritas policiais em pontos estratégicos do 

bairro Santo Antônio; e a proceder a remoção dos veículos automotores 

estacionados, de maneira irregular, ao longo de toda a frente da delegacia de 

polícia sede de São Caetano do Sul, na avenida Goiás nº 288, bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5866/15 e 5867/15. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que sejam tomadas providências no sentido de 

suprir a falta de produtos básicos e de higiene, no Hospital Municipal de 

Emergências "Albert Sabin", situado na rua Aurélia, 101, bairro Santa Paula; 

e a tomada de providências no sentido de alterar alguns procedimentos, no 

atendimento de pacientes no Hospital Municipal de Emergências Albert 

Sabin, situado na rua Aurélia, 101, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº 5868/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 
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objetivando juntamente com a Câmara Municipal, realizar um conjunto de 

ações, debates, audiências e encontros, que se traduzam em um grande e 

participativo planejamento da cidade que queremos. em especial, indicamos a 

necessidade neste momento de apreciar e fortalecer a tramitação do plano 

municipal de desenvolvimento econômico de São Caetano do Sul e de 

promover um intensivo debate público sobre seus objetivos e relevância para 

a cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5870/15 a 5872/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda das árvores localizadas na rua 

Amazonas, 1877, bairro Cerâmica; estudos para que as pessoas 

desempregadas tenham direito a passagem de ônibus gratuita por 90 dias; e 

estudos para instituir mão única na rua Herculano de Freitas, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5873/15 e 5874/15. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a tomada de providências, quanto aos fios de energia 

elétrica localizados na rua Constantino de Moura Batista, 58, bairro Mauá; e 

a tomada de providências em relação ao terreno localizado na praça 

Comendador Ermelino Matarazzo, nº 15, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5875/15 a 5881/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a reforma do prédio da ROMU (Ronda Ostensiva do Município 

Urbano), localizada à rua da Eternidade, 261, bairro Mauá; a redução da taxa 

municipal de renovação e vistoria dos veículos cadastrados para o transporte 

escolar (vans); a realização de "campanha de orientação e conscientização" 

aos pais de alunos para que utilizem somente os veículos de transporte escolar 

devidamente regulamentados e credenciados na Secretaria de Mobilidade 

Urbana (SEMOB), da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul; 

intensificar a fiscalização de vagas destinadas ao estacionamento de veículos 

de transporte escolar (vans); colocação de manta asfáltica na passarela 

localizada no entorno da escultura do santo, no Espaço Verde Chico Mendes, 

bairro Cerâmica; a elaboração de estudos junto à Secretaria de Assistência 

Social (SEAIS), a fim de propiciar o "Auxílio Asilo", reiterando nossa 

indicação de número 1056, de 25 de fevereiro de 2014; e a colocação de 

câmera de segurança/vigilância na altura do primeiro holofote do CER 

Victorio Dalmas (Santa Maria), na rua Pelegrino Bernardo, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 5882/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito objetivando a limpeza e retirada do mato na 

margem do Ribeirão dos Meninos, em especial, nas imediações do bairro 
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Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 5885/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito objetivando a limpeza do mato na margem do 

Ribeirão dos Meninos, em especial, nas imediações do bairro Jardim São 

Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5886/15 a 5901/15. Eder 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município 

a esta Edilidade, versando sobre reduzir a quantidade de vereadores da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul de 19 (dezenove) para 09 (nove), 

bem como fixe limitação da remuneração dos vereadores em 25% (vinte e 

cinco por cento) da remuneração do Prefeito Municipal; a revitalização e 

modernização das instalações da EMEF Profª. Eda Mantoanelli, situada na rua 

Ivaí, 63, bairro Santa Maria; a revitalização e modernização das instalações 

da EMEF Padre Luiz Capra, situada na rua Busch, 42, bairro Nova Gerty; a 

revitalização e modernização das instalações da EME Profª. Alcina Dantas 

Feijão, situada na rua Capivari, 500, bairro Nova Gerty; a revitalização e 

modernização das instalações da EMEF Leandro Klein, situada na rua Prestes 

Maia, 100, bairro Nova Gerty; a revitalização e modernização das instalações 

da EMEF Prof. Décio Machado Gaia (integral), situada na rua Michel 

Glebochi, 90, bairro Boa Vista; a revitalização e modernização das instalações 

da EMEF Anacleto Campanella, situada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

849, bairro São José; a revitalização e modernização das instalações da EMI 

Gastão Vidigal Neto, situada na rua dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; a 

revitalização e modernização das instalações da EMI Matheus Constantino, 

situada na rua Silvia, 1743, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização e 

modernização das instalações da Creche Zilda Natel, situada na rua Flórida, 

975, bairro Barcelona; a revitalização e modernização das instalações da 

EMEF Prof. Olyntho Voltarelli Filho, principalmente na dependências 

internas, situada na avenida Paraíso, 520; a revitalização e modernização das 

instalações da EMEI Octávio Tegão, situada na rua Capivari, 627, bairro 

Mauá; a revitalização e modernização das instalações da EMI Thereza Coan 

Fiorotti, situada na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; a 

revitalização e modernização das instalações da EMEF 28 de Julho, situada 

na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; a revitalização e modernização das 

instalações da EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, situada na rua Maranhão, 

22, bairro Santo Antônio; e a revitalização e modernização das instalações da 

EMEF Laura Lopes, situada na rua do Coral, 155, bairro Prosperidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5902/15 e 5903/15. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: a reforma da UBS Dolores Massei, situada na rua Senador 

Fláquer, 134, bairro São José; e a reforma do C.E.M Centro de Especialidades 

Médicas, situado na rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5929/15 a 5939/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização do gradil da quadra na rua Humaitá, viaduto 

Independência, bairro Fundação; a cobertura na quadra na rua Humaitá, 

viaduto Independência, bairro Fundação; a colocação de um lixeira 

comunitária na rua Luís Fiorotti, altura do nº 544, Olímpico; a instalação de 

um posto de assistência social na rua Major Carlos Del Prete, 651, prédio do 

Atende Fácil, Centro; o remanejamento do poste de energia elétrica na rua 

Luís Fiorotti, em frente ao nº 544, Olímpico; a reforma da boca de lobo na rua 

Ribeirão Preto, altura do nº 432, Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua 

Major Aderbal de Oliveira, cruzamento com a avenida dos Estados, bairro 

Fundação; a limpeza do matagal na avenida do Estado, altura do nº 400, bairro 

Fundação; a limpeza e remoção de entulhos no terreno na rua Engenheiro 

Rebouças, altura do nº 1012, bairro Cerâmica; estudos visando a desfasimento 

de obra clandestina situada na rua Olavo Bilac, esquina com a rua Dr. Mário 

Freire, bairro Santo Antônio; e a instalação de um semáforo na rua Heloísa 

Pamplona, cruzamento com a rua Herculano de Freitas, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5944/15 a 5946/15. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de campanha voltada à saúde do homem, 

notadamente, no que tange a especialidade de urologia; a realização de 

mutirão da saúde voltado a exames preventivos relativos a saúde do homem; 

e a limpeza e retirada do mato na margem do ribeirão dos Meninos, em 

especial, nas imediações do bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5947/15 a 5950/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a extração da 

árvore localizada na rua Henrica Grigoletto Rizzo, em frente ao nº 86, 

Olímpico; a sinalização horizontal de solo, com a pintura de faixa com os 

dizeres "Carga e Descarga", na rua Amazonas, em frente ao nº 3044, Centro; 

a poda de duas árvores localizadas na rua Martim Francisco, 472, bairro Santa 

Paula; e a construção de uma unidade Escolar de Ensino Fundamental período 

integral no bairro Fundação ou implantar o período integral na EMEF Senador 

Fláquer. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5960/15 a 5965/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico da rua Luísa, bairro 
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Nova Gerty; a realização da poda da copa da árvore situada na quadra 11 do 

cemitério São Caetano, acesso frente ao número 1180 da rua Tiradentes, 

bairro Santa Paula; realizar estudos a fim de criar o inventário arbóreo do 

município; o envio de Projeto de Lei a esta edilidade, versando sobre a 

obrigação de bares e casas noturnas para realizarem a limpeza da frente de 

seus estabelecimentos imediatamente ao seu fechamento; realizar estudos a 

fim de realizar o programa "ruas de lazer" nos finais de semana em todos os 

bairros da nossa cidade; e realizar estudos a fim de substituir e aumentar a 

quantidade de placas indicativas de logradouros, em nosso município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5966/15 a 5972/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a realização da manutenção na valeta do cruzamento entre a rua 

Amazonas e a rua Bom Pastor; a realização da manutenção da "grelha" de 

captação de água pluvial existente na rua Platina defronte à praça Prof. Jarbas 

de Carvalho no bairro Prosperidade; realizar a manutenção no asfalto 

permeável da avenida Tijucussu, no cruzamento com a rua Ingá, bairro 

Olímpico; o recapeamento asfáltico da rua Araçatuba, Olímpico; melhorias na 

sinalização de solo na rotatória localizada entre a rua Roma e a rua Antônio 

Marino Morelatto; o recapeamento na rua Manoel Coelho no trecho que 

compreende a avenida Goiás e a rua Monte Alegre; e o recapeamento asfáltico 

na rua Monte Alegre, principalmente trecho que compreende a rua Espírito 

Santo e a rua Rio Grande do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

5976/15 e 5977/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: aprovar Projeto de Lei 

que cria programa de combate ao bullying; e estabelecer multa aos 

estabelecimentos que proíbam as mães de amamentarem seus filhos em 

qualquer estabelecimento na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº 5844/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

social de solidariedade de São Caetano do Sul e a Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social, pela conquista do 1º lugar do Mister Odilon 

Cândido da Silva no Concurso Miss e Mister Melhor Idade - Estado de São 

Paulo 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

5883/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de tratativa 

conjunta entre os municípios de São Caetano do Sul e São Bernardo do campo 

para que sejam realizadas tratativas no sentido de viabilizar o conserto da 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  12 

mureta de proteção localizada na divisa entre as cidades, em frente à praça 

Mauá, no sentido São Caetano do Sul x São Bernardo do Campo. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5905/15. Aparecido 

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

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

Paraíba, em toda sua extensão, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 5906/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

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

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

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

5907/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Giuseppe Carnevalli, em toda sua extensão, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5908/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Perite, em toda sua extensão, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5909/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Felipe Camarão, em toda sua extensão, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 5910/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na avenida Prosperidade, em toda sua extensão, bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 5911/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Eldorado, em toda sua extensão, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5912/15. 
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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 Urânio, em toda sua extensão, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5913/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua da Fortuna, em toda sua extensão, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5914/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua dos Mármores, em tudo sua extensão, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5915/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Frieda, em toda sua extensão, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5916/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Luísa, em toda sua extensão, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5917/15. Aparecido 

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

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

Pan, em toda sua extensão, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5918/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na Estrada das 

Lágrimas, em torno do bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5919/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Justino Paixão, 

em torno do bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica. 

“Aprovado”. Processo nº 5920/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua São Francisco, em toda sua 

extensão, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº 5921/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

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

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

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

Processo nº 5922/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua José Ferrari, em toda sua extensão, bairro Santo 

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

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

5923/15. 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, em toda sua extensão, bairro Santo 

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

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

5924/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Monte Alegre, em toda sua extensão, bairro Santo 

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

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

5925/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Machado de Assis, em toda sua extensão, bairro Santo 

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

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

5926/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua São Jorge, em toda sua extensão, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5927/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 
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motocicletas na rua José de Alencar, em toda sua extensão, bairro Santo 

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

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

5928/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Archinto Ferrari, em toda sua extensão, bairro Santo 

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

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

5942/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de campanha 

voltada à saúde do homem, 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 5943/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de mutirão da 

saúde voltado para a realização de exames preventivos relativos a saúde do 

homem, 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 5955/15. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos representantes de São Caetano na etapa Estadual do 

Concurso Miss e Mister Terceira Idade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 5958/15. Aparecido Inácio da Silva. Moção de 

Apoio ao Sindicato dos Bancários e aos Trabalhadores da categoria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5959/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações pela realização do evento "Família Online - o 

desafio de educar uma geração 100% conectada". Colocado em discussão, 

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

votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5991/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício a FEBRABAN, visando 

sugerir às agências bancárias localizadas em São Caetano do Sul a não 

recusarem o recebimento de boletos de outras instituições, dentro do prazo de 

vencimento, e contas de consumo, tais como água, luz, telefone e taxas 

diversas de qualquer valor, diretamente nos caixas de atendimento presencial. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5995/15. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao jornal abc repórter, pela excelente 

organização da 2ª Corrida ABC Repórter / Caixa - Sunset Run, realizada no 

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

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

nº 5996/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na escadaria 

que dá acesso à ruas Caetano Garbelotto e Silvia, Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5884/15. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor João Dias. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 5951/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da Senhora Elizangela Monteiro Salgado, no último dia 21 de 

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

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

5952/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata 

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

Ermelinda Gibini Uzum, ocorrido no dia 20 de outubro. Colocado em 

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

em votação, fica. “Aprovado”. Processo nº 5978/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Loir da Silva. 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 

do Senhor João Dias, Senhora Elizangela Monteiro Salgado, Senhora 

Ermelinda Gibini Uzum e Senhor Loir da Silva. 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 e Gersio Sartori. 

Assume a Presidência da Mesa Diretora, a 1ª Secretária, a Edil Magali 

Aparecida Selva Pinto. Usam da palavra os Vereadores Daniel Fernandes 

Barbosa, Eder Xavier, José Roberto Espíndola Xavier e Paulo Roberto de 

Jesus. Reassume a Presidência da Mesa, o Sr. Presidente Paulo Higino Bottura 
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Ramos. Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da 

Explicação Pessoal, passando-se à fase da Ordem do Dia. A 1º Secretária 

procede à leitura da pauta: I – Processo nº 0665/15. Fábio Soares de 

Oliveira. 2ª 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 2º Turno.”. 

“Publique-se”. Para justificar voto, usam da palavra os Vereadores Fábio 

Soares de Oliveira, José Roberto Espíndola Xavier e Daniel Fernandes 

Barbosa. II - Processo nº 5766/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do 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.”. 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.”. III – 

Processo nº 5767/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a Base de Cálculo do Imposto Predial e 

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.”. 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 a votação, usam da palavra os Vereadores Fabio 

Constantino Palacio, Jorge Martins Salgado e Eder Xavier. Colocado em 

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”, com votos contrários dos 

Vereadores Daniel Fernandes Barbosa e Fabio Constantino Palacio e 

ausências dos Edis Eclerson Pio Mielo e Edison Roberto Parra. Para justificar 

voto, usa da palavra o Nobre Edil Daniel Fernandes Barbosa. IV – Processo 

nº 5768/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 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.”. 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 
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Turno”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Senhor Presidente declara, às dezenove horas e nove minutos, encerrada a 

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

a abertura da 15ª 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. ..................................................................... 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


