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ATA DA 37ª 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 QUATRO 

DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E QUINZE.  

 

 

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

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

Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 36ª 

Sessão Ordinária, a Ata da 13ª Sessão Solene e as Atas da 17ª e 18ª Sessões 

Extraordinárias são “Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. 

Vereadores que, nos termos do artigo 191, do Regimento Interno, o tempo 

destinado ao expediente desta sessão será de 30 minutos, improrrogável. Além 

disso, comunica também que tendo sido aprovado na 36ª Sessão Ordinária o 

Projeto de Resolução que concede a licença à nobre Vereadora Magali 

Aparecida da Selva Pinto, nos termos do §4º, do Art. 74, do Regimento Interno, 

foi convocado e estando presente nesta sessão Sr. Darci Silverio de Souza, 2º 

Suplente da Coligação “Trabalhando pela Cidade” (PSL/PHS/PSD), o 

Presidente solicita aos Vereadores Sidnei Bezerra da Silva e Carlos Humberto 

Seraphim, que o acompanham até o Plenário, para assumir a Tribuna, a fim de 

prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa o diploma, bem como a 

Declaração de Bens. Após proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente 

convida o empossado Edil Darci Silverio de Souza para assinar o livro de 

presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período de 

afastamento da vereadora titular, a Sra. Magali Aparecida Selva Pinto. A seguir, 

passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador Aparecido Inácio da Silva, que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1105/09. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 10.923, de 12/11/15. “Ciente”. Processo nº. 0743/15. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 10.924, de 16/11/15. “Ciente”. Processo nº. 6577/15. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 10.925, de 17/11/15. “Ciente”. Processo nº. 6578/15. 
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Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 10.926, de 19/11/15. “Ciente”. Processo nº. 6579/15. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 10.927, de 19/11/15. “Ciente”. Processo nº. 6588/15. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a 

fornecer ‘Vale Refeição’ aos servidores públicos da Guarda Civil Municipal, e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 6589/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Institui o Plano Diretor Estratégico de São Caetano do Sul - 2016/2025, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 6516/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Incentiva as farmácias e drogarias ativadas no município de São 

Caetano do Sul a criarem espaço reservado para atenção farmacêutica aos 

usuários de medicamentos, conforme os ditames técnicos da assistência 

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

Orçamento”. Processo nº. 6531/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de bens e 

serviços, localizados no município de São Caetano do Sul, para que fixem data 

e hora para entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6532/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação da Patrulha Maria da Penha 

no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6533/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o ‘Programa 

Municipal de Segurança Aquática’, 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. 6541/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Institui a obrigatoriedade aos estacionamentos 

públicos e privados, situados no município de São Caetano do Sul e que cobrem 

por tempo, para que concedam crédito ao cliente, no valor equivalente à 

quantidade de tempo paga e não utilizada por este, na forma que especifica e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 6548/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à realização de ‘campanha de vacinação contra hepatite 

tipo B para os profissionais de salões de beleza e similares’, na rede pública de 

saúde no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

providencias.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 6551/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

Lei que “Institui a realização de cariótipo nos recém-nascidos com hipótese 

diagnóstica de síndrome de Down, no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 6570/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à realização do exame físico que identifica a displasia do 

desenvolvimento dos quadris em recém-nascidos, no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6571/15. Jorge Martins Salgado. 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal do Humorista’, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6572/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal de Conscientização e Prevenção à Porfiria’, 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6580/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a proibição a cobrança de 

estacionamento e/ou serviço de manobrista das pessoas com deficiência, nos 

shopping centers, restaurantes, galerias, supermercados, hipermercados, 

bancos, hospitais, funerárias e afins, 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. 6581/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, 

de todas as licitações realizadas nos poderes Executivo e Legislativo do 

município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6582/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo aos 

estabelecimentos, situados no município de São Caetano do Sul e que 

comercializam veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, para 

distribuírem gratuitamente cartilha informativa sobre os direitos e deveres de 

pedestres e ciclistas e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6585/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Incentiva a divulgação da existência de 

tratamento gratuito para dependentes de tabaco pelo SUS (Sistema Único de 

Saúde) e dá outras providências. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6597/15. Gersio Sartori. Projeto de Lei 

que “Institui o incentivo à realização de campanha permanente para a utilização 
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de jogos lúdicos e interativos aos idosos, 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. 6622/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.440, 

de 11 de outubro de 2006, que institui o ‘Dia do Profissional de Beleza’, em 

São Caetano do Sul, a ser comemorado no dia 23 de setembro de cada ano, e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 6514/15. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de 

decreto legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

Defensor Público Professor Doutor Marcelo Carneiro Novaes, pelos relevantes 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6515/15. Daniel Fernandes Barbosa. 

Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadã Emérita’ a 

Senhora Vera Lúcia Fedato Monari, pelos relevantes serviços prestados ao 

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

Orçamento”. Processos nºs. 6455/15 a 6462/15. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção na valeta localizada no cruzamento da rua São Paulo, 

com a rua Major Carlo Del Prete, Cerâmica; a realização da manutenção no 

jardim da EMEI Helena Musumeci; a promover a revitalização EMEI Helena 

Musumeci; a realização da manutenção no jardim da UBS Caterina Dall’anese; 

a realização de recapeamento asfáltico da rua Giácomo Dalcin, principalmente 

no trecho entre as rua Juruá e avenida Paranapanema, Nova Gerty; a realização 

do recapeamento da rua Picuí no bairro Olímpico; a realização do recapeamento 

asfáltico da rua Juruá, principalmente no trecho entre a rua dos Meninos e rua 

das Preces, ambas no bairro Mauá; e a realização de recapeamento asfáltico da 

rua das Preces, Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6463/15. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

para que realize a dedetização e desratização nas imediações da rua Pindorama, 

284, Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6465/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6479/15. Fabio Constantino Palacio. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando poda de árvore localizada na rua Guia Lopes, 85, 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6482/15 a 6487/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realização de estudos 

visando um mutirão com nutricionistas, na cidade, destinado aos munícipes; 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  5 

mutirão da endocrinologia na cidade, destinado aos munícipes; realização de 

estudos visando mutirão da otorrinolaringologia na cidade, destinado aos 

munícipes; a realização de estudos visando mutirão da cardiologia na cidade, 

destinado aos munícipes; a realização de estudos visando mutirão 

dermatológico na cidade, destinado aos munícipes; e a revitalização e 

manutenção da capela que fica entre as ruas Diogo Fernandes x Guaiamú. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6488/15 a 6507/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a 

realização de ação de desratização, no bairro Barcelona; estudos e tratativas 

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

bairro Boa Vista; estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a 

realização de ação de desratização, no centro; estudos e tratativas visando a 

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

Cerâmica; estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização 

de ação de desratização, no bairro Fundação; estudos e tratativas visando a 

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

São Caetano; estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização 

de ação de desratização, no bairro Mauá; estudos e tratativas visando a adoção 

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

medidas para a realização de ação de desratização, no bairro Olímpico; estudos 

e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro Oswaldo Cruz; estudos e tratativas visando a adoção de 

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

estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro Santa Maria; estudos e tratativas visando a adoção de 

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

estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, no bairro Santo Antônio; estudos e tratativas visando a adoção de 

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

e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização, notadamente, nas imediações da rua São Carlos, Santa Paula; 

estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a valorização dos 

professores, que trabalham nas unidades de ensino técnico profissionalizante 

do município; estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a 

requalificação dos professores, que trabalham nas unidades de ensino técnico 

profissionalizante do município; estudos e tratativas visando a troca dos 

computadores das unidades de ensino técnico profissionalizante do município; 
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e estudos e tratativas visando a criação de parceria com as empresas da região 

e as escolas de ensino técnico profissionalizante do município, para concessão 

de estágio aos alunos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6511/15 a 

6513/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: elaborar 

estudos para tornar mão única de direção as ruas paralelas - Castro Alves e 

Engenheiro Rebouças, Cerâmica; elaborar estudos para tornar mão única de 

direção a rua Romão Belchior Peres, sentido avenida Presidente Kennedy, 

bairro Olímpico; e elaborar estudos para tornar mão única o trecho da rua 

Piratininga, compreendido entre a avenida Presidente Kennedy e a alameda São 

Caetano, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6521/15 a 

6530/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal fobjetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre orientação a ser prestada pelas 

maternidades públicas às parturientes cujos filhos recém-nascidos apresentem 

deficiências físicas ou patologias crônicas; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre autorização para os usuários dos serviços de água no 

município de São Caetano do Sul instalarem dispositivo eliminador de ar na 

tubulação que antecede o hidrômetro; a instalação de lombo-faixa na avenida 

Senador Roberto Simonsen com a avenida Goiás; a instalação de tela de 

proteção em todos os brinquedos que contêm areia localizados nas escolas 

públicas municipais; a prorrogação do prazo de validade do cartão de 

estacionamento do idoso para 05 anos no município, conforme previsto na 

legislação: Lei federal nº 10.741/2013 e Lei federal federal nº 10.098/2000; a 

intensificação do patrulhamento e manutenção do calçamento situado na 

avenida Goiás, altura do nº 1.111 - complexo educacional; estudos com a 

finalidade de desenvolver site para consulta dos livros das bibliotecas 

municipais; percentual das rendas obtidas em eventos realizados em espaços 

públicos sejam revertidas em prol da assistência social do município ou do 

fundo social de solidariedade; estudos para firmar convênio com a Associação 

dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP; e a colocação de placas 

nas farmácias do município, indicando o horário de funcionamento das 

unidades de saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6534/15. Eder Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o adequado 

encaminhamento dos ambulantes que estão se instalando indevidamente nas 

residências localizadas na rua Aurélia, nas proximidades do Hospital Municipal 

de Emergências Albert Sabin, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6536/15 a 6540/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que clínicas veterinárias, pet shops e outros estabelecimentos que 

prestam serviços e revendem mercadorias relacionadas a animais domésticos, 

instalem informativos com os números das linhas telefônicas do Centro de 

Controle de Zoonoses de São Caetano do Sul e das associações de proteção aos 

animais para denúncias de maus tratos; a implantação da farmácia popular 

veterinária; a instalação de lombofaixa na rua Marechal Deodoro, altura do nº 

273, Santa Paula; a manutenção do alambrado e reforma da quadra 

poliesportiva situada ao lado do viaduto da Independência, Fundação; e a 

instalação de lombofaixa na rua Martim Francisco, 185, Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6542/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando efetuar reparos, em caráter de urgência, 

nas edificações do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São 

Caetano do Sul, (CELAFISCS) localizado na rua Heloísa Pamplona, 269, 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6543/15 a 6546/15. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir o censo 

Inclusão Municipal, para identificação do perfil socioeconômico das pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida; a instalação de lombofaixa na avenida 

Presidente Kennedy, altura do nº 560, Santa Paula; a instalação de lombofaixa 

na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, altura do nº 214, São José; e a instalação 

de lombofaixa na avenida Walter Thomé, altura do nº 70, Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 6547/15. Flávio Martins Rstom. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de mutirão de prevenção 

ginecológico, com a realização de exames papanicolau. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6550/15. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de uma lombada ou semáforo entre as ruas 

Nelly Pellegrino  e Giácomo Dalcin. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6555/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando denominar a via situada, próximo ao número 2.402, na avenida 

Goiás, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6565/15 a 6569/15. 

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 Serafim Carlos, bairro São 

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

da rua Bom Pastor, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro 

São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 
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imediações da rua Porto Calvo, bairro São José; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Humberto Fernandes 

Fortes, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6573/15 a 

6576/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a “total 

proibição de pintura dos troncos das árvores com cal tinta ou qualquer outro 

produto”; estudos para “Dispor, no site da municipalidade, o guia de 

acessibilidade cultural às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no 

âmbito do município de São Caetano do Sul”; estudos para dispor sobre a 

instalação de fraldário nos banheiros masculinos de estabelecimentos que 

recebem grande fluxo de pessoas no âmbito do município de São Caetano do 

Sul; e estudos para dispor sobre a obrigatoriedade da adaptação de eventos 

realizados ao ar livre às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no 

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

nº. 6584/15. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a colocação e ou a substituição dos brinquedos no Espaço Verde 

Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6586/15 e 6587/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: providenciar a repintura das 

lombofaixas localizadas no terminal das linhas de ônibus municipais e terminal 

ferroviário de nossa cidade, localizados na rua Serafim Constantino, Centro; e 

a revitalização da rampa de acessibilidade às pessoas com deficiência, 

localizada no cruzamento da avenida Goiás, sentido bairro, com a rua Major 

Carlo Del Prete, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

6596/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando em caráter emergencial, campanha para orientação e 

conscientização dos problemas causados pela Febre Zika, em especial às 

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

Processo nº. 6517/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício a rede globo de televisão, visando estudos 

necessários para realização do projeto ambiental “Aqua Mundo” em nosso 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6518/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando solicitar ao pretório tribunal 

de justiça do estado de São Paulo que instale na região metropolitana do Grande 

ABC Paulista o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6519/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando solicitar que a campanha “Travessia 

Segura” seja realizada na rua São Paulo com a avenida vital Brasil. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6520/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao conselho 

evangélico de pastores de São Caetano do Sul, visando providências para a 

construção de rampas de acessibilidade no acesso aos prédios das igrejas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6552/15. 

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

Anais de Voto de Congratulações ao atleta de Taekwondo Kallyl Bertolino dos 

Santos, pela conquista do Campeonato Sulamericano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6556/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

Estadual Mário Covas, em razão do aniversário de 14 anos de Fundação, 

comemorado no último dia 20 de novembro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6557/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

Batista Barcelona pelos 57º aniversário e 25º Aniversário de Ministério Pastoral 

do Pastor Onésimo Ribeiro de Sousa e da Pra. Alda Janete Giatti de Sousa a 

frente da Igreja. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6558/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria de Estado da Saúde, na pessoa de seu Secretário, Dr. David Uip, 

visando tratativas para a implantação do atendimento da Unidade Móvel da 

Rede Lucy Montoro, no município de São Caetano do Sul, com o caminhão 

itinerante que percorre as cidades, com objetivo de atender as demandas mais 

urgentes de fornecimento de órteses, próteses, cadeiras de rodas e meios 

auxiliares de locomoção. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6559/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando tratativas junto ao Governo 

do Estado de São Paulo, para a implantação do atendimento da Unidade Móvel 

da Rede Lucy Montoro, no município de São Caetano do Sul, com o caminhão 
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itinerante que percorre as cidades, com objetivo de atender as demandas mais 

urgentes de fornecimento de órteses, próteses, cadeiras de rodas e meios 

auxiliares de locomoção. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6560/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Serafim Carlos, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6561/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Bom Pastor, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6562/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6563/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas as imediações da rua 

Porto Calvo, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6564/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Humberto Fernandes Fortes, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6583/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao CEST - Centro de Estudos Doutor 

Silvio Torres, visando requerer que o cest priorize as escolas situadas em nosso 

município, nas indicações das vagas de estágio para a área de saúde. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6592/15. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Mariano Pamplona, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6593/15. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas e constantes no horário noturno, nas 

imediações da rua Capivari, principalmente, no ponto próximo ao cruzamento 
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com a avenida Tietê, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6600/15. Roberto Luiz Vidoski e Outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos doutores Adilson Paulo Dias, João Paulo Borges Chagas, 

Caroline Valverde, Roberto Barbato, Cristine dos Reis, Cibele T. Russo e 

Lázaro T. da Cunha, eleitos, Presidente, Vice-Presidente, Secretária-Geral, 

Secretário-Adjunto, Tesoureira e Conselheiros, respectivamente, para a 

Diretoria da 40º Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - São Caetano 

do Sul, no último dia 18 de novembro, para o triênio 2016/2018. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6601/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Santo André, (em 

toda sua extensão), Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6602/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Santos Dumont, 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. 6603/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Padre Anchieta, 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. 6604/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua João Molinari, 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. 6605/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Epitácio Pessoa, em 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. 6606/15. 

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 Maria, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6607/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Aparecida, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6608/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Gustavo Barroso, travessa da avenida Presidente Kennedy, 

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

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

6609/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua João Ramalho, 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. 6610/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Vanda, 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. 6535/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando informações sobre o “Movimento Reage ABC” relacionado às 

ações para estimular o setor econômico da cidade de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6554/15. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Arlindo Tonhi. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6621/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Eugênia Afonso 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, 

em questão de ordem, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em 

memória do Senhor Arlindo Tonhi e da Senhora Eugênia Afonso Nabarrete. 

Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de 
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Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Aparecido Inácio da 

Silva e Darci Silverio de Souza. O Presidente solicita e o 2º Secretário, 

Aparecido Inácio da Silva, assume a Presidência. Dando continuidade à 

chamada nominal alfabética dos Senhores Vereadores, utilizam da palavra os 

Nobres Edis: Eclerson Pio Mielo, Eder Xavier, Fabio Constantino Palacio e 

Fábio Soares de Oliveira. O Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos, reassume a Presidência. Dando continuidade à chamada nominal 

alfabética dos Senhores Vereadores, utilizam da palavra os Nobres Edis: Jorge 

Martins Salgado, José Roberto Espíndola Xavier e Paulo Roberto de Jesus. O 

Presidente solicita e o 2º Secretário, Aparecido Inácio da Silva, assume a 

Presidência. Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos Senhores 

Vereadores, utiliza da palavra o Nobre Edil: Roberto Luiz Vidoski. O Senhor 

Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, reassume a Presidência. 

Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos Senhores Vereadores, 

utiliza da palavra o Nobre Edil: Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém mais 

desejando fazer uso da palavra, é esgotada a fase da Explicação Pessoal. Passa-

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

Silva procede à leitura da pauta: Item Único - Processo nº 6008/15. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Estima a Receita e 

fixa a Despesa do Município para o exercício de 2016.”. Parecer da Comissão 

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a votação, 

fazem uso da palavra os Nobres Edis: Jorge Martins Salgado, Roberto Luiz 

Vidoski Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno, com votos 

contrários dos Vereadores Fabio Constantino Palacio e Roberto Luiz 

Vidoski”. “À Comissão de Finanças e Orçamento, para aguardar o 

recebimento de emendas durante 02 (dois) dias, devendo as mesmas serem 

apresentadas ao Presidente da Referida Comissão”. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove 

horas e doze minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta 

Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e 

Primeira Secretária. ............................................................................................. 
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