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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO PRIMEIRO DIA 

DO MÊS DE DEZEMBRO 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. As Atas da 

37ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. 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. A 

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

que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº 

6674/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que "Institui no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, a obrigatoriedade para que todo 

estabelecimento mantenha tabela que informe os períodos de safra e 

entressafra das frutas, dos legumes e das hortaliças que comercialize e dá 

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

Orçamento”. Processo nº 6770/15. Darci Silverio de Souza. Projeto de Lei 

que "Incentiva a criação de escola de futebol para meninas no PEC (Programa 

Esportivo Comunitário) no âmbito do município de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº 6773/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre o incentivo da divulgação do ligue 132, do Governo 

Federal, nas Unidades Públicas de Saúde, nos centros de referência de 

assistência social, nas escolas, nas unidades de atendimento ao cidadão e nos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 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 6774/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Incentiva a disponibilização de lupa 

eletrônica, em locais que especifica e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 
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6775/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Veda o exercício 

de atividades médicas, no âmbito do município de São Caetano do Sul, por 

profissionais que não tenham vinculação legal com a Secretaria Municipal de 

Saúde.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº 6776/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Incentiva o programa municipal de diagnóstico e prevenção de 

anomalias fetais, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 6779/15. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Institui o estímulo ao transporte seguro de 

animais de estimação em veículos automotores, 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 6878/15. Flávio Martins 

Rstom. Projeto de Lei que "Institui o incentivo à criação do programa de 

envelhecimento ativo, no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº 6884/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei 

que "Institui o estímulo à criação de direitos e garantias para que as pessoas 

ostomizadas tenham acesso aos sanitários dos estabelecimentos comerciais 

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 

6885/15. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que "Institui a proibição à 

colocação e à operação de radar móvel em locais em que a sua visibilidade, 

pelos condutores de veículos, seja dificultada, 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 6886/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Municipal Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Saúde 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº 6887/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que "Acrescenta a alínea ‘h’, § único e incisos ao artigo 1° da 

Lei 3.347, de 21 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a isenção e descontos 

do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e das taxas que especifica nas 

condições estabelecidas e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 6919/15. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o estímulo às empresas de 

transporte público municipal a manterem, permanentemente, um programa de 

treinamento para motoristas, cobradores e fiscais no âmbito do município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 6676/15. Darci Silverio 

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

Sulsancaetanense' ao Senhor Antonio Durval Momesso, pelos relevantes 

serviços prestados ao município, e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs 6590/15 

e 6591/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Gurupi, Capivari 

e avenida Tietê, principalmente no horário noturno; e a realização da 

manutenção da iluminação pública da avenida Tijucussu, bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs 6594/15 e 6595/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: adquirir e disponibilizar aos centros de convivência da 

terceira idade, jogos lúdicos e interativos voltados aos idosos; e instalar 

lombada ou outro redutor de velocidade na avenida Paraíso, principalmente 

na proximidade da EMEI Antonia Capovilla Tortorello. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs 6598/15 e 6599/15. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a construção de galerias para captação de águas pluviais na 

rua Paolo Martorelli, Fundação; e a manutenção da botoeira do semáforo de 

pedestres próximo ao número 1.656, na Estrada das Lágrimas, bairro Mauá. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs 6611/15 a 6620/15. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda das árvores na rua Ataliba da Silva, 65, 

bairro Boa Vista; a poda das árvores na rua Panati, altura do nº 25, Olímpico; 

a revitalização na rua Panati, 25, praça Alessandro de Camargo Fiuza, 

Olímpico; a limpeza da calçada na rua Panati, 25, praça Alessandro de 

Camargo Fiuza, bairro Olímpico; a instalação de lombada na rua Xingú, 

esquina com a rua Ivaí, bairro Santa Maria; a poda das árvores na rua 

Xavantes, 44, bairro Olímpico; a pintura de embarque e desembarque e 

colocação de sinalização visual na rua Rio Branco, 257, bairro Fundação; a 

revitalização, incluindo a colocação da placa de identificação, da praça 

Vladimir Herzog, na altura do número 851 da alameda João Galego, bairro 

Santa Maria; a limpeza da praça incluindo a cortar o mato na alameda João 

Galego, 851, praça Vladimir Herzog, Santa Maria; e estudos visando a 

reforma da calçada na alameda João Galego, 851, praça Vladimir Herzog, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 6623/15. Jorge 

Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 
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colocação e ou a substituição dos brinquedos na Cidade das Crianças situada 

na alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº 6624/15. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o incentivo para que seja colocado recipientes, 

em spray ou líquido em todos os prédios públicos, escolas, hospitais com 

repelente e instruções sobre a importância de prevenir contra a dengue e 

doenças correlacionadas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs 6626/15 a 

6634/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

cobertura (abrigo) nos pontos de parada de ônibus, localizados na rua dos 

Diamantes, 138, rua do Níquel nº 207, rua dos Mármores, nº170, bairro 

Prosperidade; a revitalização geral na UBS Moacir Galina, localizada na rua 

Casemiro de Abreu, 560, bairro Cerâmica; a instalação de lixeiras em toda a 

extensão das ruas do bairro Fundação; realizar estudos a fim de disponibilizar 

torpedo de oxigênio móvel em todas as UBS deste município; notificar o 

proprietário do terreno para que proceda rigorosa limpeza em frente a EMEI 

João Barile, na rua Doutor Durval Vilalva, 125, bairro Fundação; a instalação 

de lombo faixa nas proximidades da EMI Fernando Pessoa, localizada na rua 

Flórida, 525, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda extensão das ruas do bairro Fundação; realizar manutenção 

na calçada localizada na avenida Conde Francisco Matarazzo, nas 

proximidades do número 100, bairro Fundação; e a manutenção em todo o 

calçamento e implantação de rampa para acesso de cadeirante na rua Humaitá, 

247, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs 6636/15 e 

6637/15. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Olímpico; e a 

realização da Semana de Prevenção à Dengue em todo o município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs 6639/15 e 6640/15. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de mutirão de 

ortopedia, no município de São Caetano do Sul; e a instalação de Centro de 

Ortopedia e Reabilitação, no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs 6642/15 a 6671/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de estudos e tratativas para a realização de 

mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Barcelona; a realização de 

estudos e tratativas para a realização de mutirão de limpeza e retirada de 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  5 

entulho, no bairro Boa Vista; a realização de estudos e tratativas para a 

realização de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no Centro; a realização 

de estudos e tratativas para a realização de mutirão de limpeza e retirada de 

entulho, no bairro Cerâmica; a realização de estudos e tratativas para a 

realização de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Fundação; a 

realização de estudos e tratativas para a realização de mutirão de limpeza e 

retirada de entulho, no bairro Jardim São Caetano; a realização de estudos e 

tratativas para a realização de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no 

bairro Mauá; a realização de estudos e tratativas para a realização de mutirão 

de limpeza e retirada de entulho, no bairro Nova Gerty; a realização de estudos 

e tratativas para a realização de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no 

bairro Olímpico; a realização de estudos e tratativas para a realização de 

mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Oswaldo Cruz; a realização 

de estudos e tratativas para a realização de mutirão de limpeza e retirada de 

entulho, no bairro Prosperidade; a realização de estudos e tratativas para a 

realização de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Santa Paula; 

a realização de estudos e tratativas para a realização de mutirão de limpeza e 

retirada de entulho, no bairro Santa Maria; a realização de estudos e tratativas 

para a realização de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro São 

José; realização de estudos e tratativas para a realização de mutirão de limpeza 

e retirada de entulho, no bairro Santo Antônio; a realização de estudos e 

tratativas para a instalação de lâmpadas de LED, na rede de iluminação 

pública da cidade, notadamente, nas vias do bairro Jardim São Caetano; a 

realização de estudos e tratativas para a instalação de lâmpadas de LED, na 

rede de iluminação pública da cidade, notadamente, nas vias do bairro Mauá; 

a realização de estudos e tratativas para a instalação de lâmpadas de LED, na 

rede de iluminação pública da cidade, notadamente, nas vias do bairro Nova 

Gerty; a realização de estudos e tratativas para a instalação de lâmpadas de 

LED, na rede de iluminação pública da cidade, notadamente, nas vias do 

bairro Olímpico; a realização de estudos e tratativas para a instalação de 

lâmpadas de LED, na rede de iluminação pública da cidade, notadamente, nas 

vias do bairro Oswaldo Cruz; a realização de estudos e tratativas para a 

instalação de lâmpadas de LED, na rede de iluminação pública da cidade, 

notadamente, nas vias do bairro Prosperidade; a realização de estudos e 

tratativas para a instalação de lâmpadas de LED, na rede de iluminação 

pública da cidade, notadamente, nas vias do bairro Santa Maria; a realização 

de estudos e tratativas para a instalação de lâmpadas de LED, na rede de 

iluminação pública da cidade, notadamente, nas vias do bairro Santa Paula; a 
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realização de estudos e tratativas para a instalação de lâmpadas de LED, na 

rede de iluminação pública da cidade, notadamente, nas vias do bairro Santo 

Antônio; a realização de estudos e tratativas para a instalação de lâmpadas de 

LED, na rede de iluminação pública da cidade, notadamente, nas vias do 

bairro São José; a realização de estudos e tratativas para a instalação de 

lâmpadas de LED, na rede de iluminação pública da cidade, notadamente, nas 

vias do bairro Barcelona; realização de estudos e tratativas para a instalação 

de lâmpadas de LED, na rede de iluminação pública da cidade, notadamente, 

nas vias do bairro Boa Vista; a realização de estudos e tratativas para a 

instalação de lâmpadas de LED, na rede de iluminação pública da cidade, 

notadamente, nas vias do Centro; a realização de estudos e tratativas para a 

instalação de lâmpadas de LED, na rede de iluminação pública da cidade, 

notadamente, nas vias do bairro Cerâmica; e a realização de estudos e 

tratativas para a instalação de lâmpadas de LED, na rede de iluminação 

pública da cidade, notadamente, nas vias do bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs 6672/15 e 6673/15. Flávio Martins Rstom. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de guarita permanente da GCM na praça Luiz 

Olinto Tortorello, rua Rio Grande do Sul, centro; e a elaboração de decreto 

alterando a carga horária, para 20 horas semanais, das carreiras de médico 

criadas pelo Projeto de Lei aprovado por esta Câmara Municipal (processo 

5230/2015) em 19/11/2015. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 6675/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o recapeamento asfáltico no parque Catarina Scarparo D’Agostini, mais 

conhecido como Chiquinho, localizado na rua Ângelo Aparecido Radim, 90, 

bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs 6677/15 a 6681/15. 

Darci Silverio de Souza. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a demarcação de "PARE" na rua 

Josué Fiorotti com rua das Mangueiras, bairro Cerâmica; a poda da copa da 

árvore situada na altura do número 194 da rua Maria Mourão Teixeira Maresti 

com rua Antônio de Andrade, bairro Cerâmica; a poda das copas das árvores 

no entorno das escolas Jorge Street e FATEC, situadas à rua Bell Aliance; a 

troca de mão única para mão dupla na rua Julieta Soares, entre as ruas Lemos 

Monteiro e Rio de Janeiro; e instalar pintura "pare" na esquina da rua 

Graciliano Ramos com a rua Pasteur. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs 

6698/15 a 6707/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na avenida Paraíso, 831, EMI - 
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Antonia Capovilla Tortorello, bairro Olímpico; a instalação de uma lombada 

na rua Bell Aliance, próximo a FATEC e Jorge Street, bairro Jardim São 

Caetano; a poda da árvore na rua Vinte e Oito de Julho, 423, bairro Fundação; 

a reforma da pista de cooper na avenida Fernando Simonsen, Parque 

Municipal Espaço Verde Chico Mendes, bairro São José; a revitalização da 

área dedicada as crianças na avenida Fernando Simonsen, Parque Municipal 

Espaço Verde Chico Mendes, bairro São José; o reparo na iluminação pública 

já existente na praça Boulevard Gentil Monte, rua Visconde de Inhaúma x 

avenida Paraíso, bairro Olímpico; a instalação de sinalização de travessia de 

estudantes na avenida Paraíso, 831, EMI Antonia Capovilla Tortorello, bairro 

Olímpico; a instalação de um semáforo de alerta - amarelo piscante na rua 

João Galego x rua Madeira, cruzamento entre as ruas, bairro Santa Maria; a 

retirada urgente de entulho e lixo existentes na rua Washington Luís, altura do 

nº 4, bairro São José; e a limpeza do córrego na avenida Antônio da Fonseca 

Martins, em toda sua extensão, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº 6709/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a notificação do proprietário do imóvel quanto a 

irregularidade da calçada na rua Humaitá, 149, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs 6711/15 a 6714/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a não proibição dos moradores, de estacionar sobre a 

calçada na rua Treze de Maio, por toda sua extensão, bairro Jardim São 

Caetano; a instalação de lombofaixa na avenida Paraíso, 831, bairro Olímpico; 

a reforma das colunas do gradil da Estrada das Lágrimas / rua Matilde, Parque 

Municipal Dr. José Alves dos Reis - Bosque do Povo, bairro Jardim São 

Caetano; e a reforma da guia na calçada na rua Humaitá, 86, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 6716/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma da tampa do 

bueiro na avenida Antônio da Fonseca Martins, altura do nº 200, bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 6717/15. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de estudos e 

tratativas para a realização de campanha de conscientização para que a 

população não jogue lixo na via pública do município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs 6719/15 e 6720/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a criação da "Procuradoria Espacial da Mulher", no âmbito do 

município de São Caetano do Sul; e estudos para dispor sobre obrigações para 

a comercialização de cana-de-açúcar nos bares, lanchonetes, ambulantes e 
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similares, de forma que a mesma passe por processo de higienização, 

devidamente aprovado pela autoridade sanitária municipal. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs 6723/15 e 6724/15. Paulo Roberto de Jesus. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a integração entre as 3 forças de segurança do município na 

"Operação Papai Noel"; e que a GCM da Câmara Municipal tenha posse de 

armamento calibre 12 para maior segurança do próprio público e seus 

usuários. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs 6725/15 a 6761/15. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de lixeiras, em especial, 

para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Sílvio de 

Aguirre, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Capeberibe, bairro 

Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Nossa Senhora da Aparecida, bairro 

Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Antônio Dafre, bairro Barcelona; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Domingos Ricci, bairro Barcelona; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Benjamin Constant, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Catrip, 

bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Piratininga, bairro Barcelona; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua dos Ucranianos, bairro Barcelona; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Votorantim, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua São Paulo, bairro 

Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Antônio Galo, bairro Barcelona; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da travessa Ana Maria Martinez, bairro Barcelona; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Tapajós, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua João 

Luís, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Emílio Rossi, bairro Barcelona; 
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a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Campos Salles, bairro Barcelona; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da alameda Cassaquera, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Carlos 

Laporte, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da alameda São Caetano, bairro 

Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Comendador Gervásio Seabra, bairro 

Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Bandeirante, bairro Barcelona; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Domingos Graciute Neto, bairro Barcelona; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Joana Angélica, bairro Barcelona; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Martino de Martine, Barcelona; a realização de estudos visando a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Azulão, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Nazareth, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Flórida, bairro Barcelona; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Conselheiro Lafayette, bairro Barcelona; a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 

extensão da avenida Goiás, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Natale 

Furlan, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta 

de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Maceió, bairro Barcelona; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Felippo Roveri, bairro Barcelona; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Oriente, bairro Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a 

coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Taipas, bairro 

Barcelona; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Alegre, bairro Barcelona; e a colocação 

de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a 

extensão da avenida Presidente Kennedy, bairro Barcelona. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs 6762/15 a 6769/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a inserção de mais vagas para idosos no estacionamento do 

Atende Fácil; a manutenção e limpeza do "CAPS", situado na rua dos 

Castores, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico da rua Sebastião Diogo, 

bairro Boa Vista; a colocação e/ou a substituição dos brinquedos na praça dos 

passarinhos, bairro Santa Maria; a colocação e/ou a substituição dos 

brinquedos do parque municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo) 

situado na Estrada das Lágrimas, 320, bairro São José; a colocação e/ou a 

substituição dos brinquedos na pça da Riqueza, bairro Prosperidade; a 

colocação e/ou a substituição dos brinquedos no clube Erasmo Batissaco 

situado na rua da Eternidade, 13, bairro Mauá; e a instituição de mão única na 

rua Aparecida, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 

6772/15. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

especial, à pé, durante o horário comercial, em toda a extensão da rua 

Visconde de Inhaúma. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 6778/15. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que 

a Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS obtenha o 

credenciamento e a autorização para realizar pesquisas, fabricação e 

distribuição de fosfoetanolamina, no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs 6780/15 a 6783/15. Darci Silverio de Souza. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação de um programa de vacinação domiciliar para os 

idosos; à manutenção, revitalização e limpeza no cemitério das Lágrimas; 

reforçar sinalização em frente ao acesso da piscina no Estádio Municipal 

Anacleto Campanella, localizado na avenida Walter Thomé, 64, bairro 

Olímpico; e a poda da copa da árvore e a análise da raiz, em frente ao Centro 

de Triagem Neomatal e Estimulação Neurossensorial Dr. Tatuya Kawakami, 

localizado na rua Peri, 316, bairro osvaldo cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs 6784/15 a 6798/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 

orgânicos, em toda a extensão da rua Silvia, bairro Boa Vista; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Boa Vista, bairro Boa Vista; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Antonieta, bairro 

Boa Vista; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos 
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orgânicos, em toda a extensão da rua Maria, bairro Boa Vista; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Aparecida, bairro Boa Vista; a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Adelaide, bairro Boa 

Vista; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, 

em toda a extensão da rua Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Olímpico; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Francisco Alves, bairro Boa Vista; a colocação de 

lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão 

da rua Carmem Miranda, bairro Boa Vista; a colocação de lixeiras, em 

especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Noel 

Rosa, bairro Boa Vista; a colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de 

resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Madeira, bairro Santa Maria; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua Manoel Augusto Ferreirinha, bairro Nova Gerty; a 

colocação de lixeiras, em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em 

toda a extensão da rua São Bernardo, bairro Boa Vista; a colocação de lixeiras, 

em especial, para a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua 

Santos Dumont, bairro Boa Vista; e a colocação de lixeiras, em especial, para 

a coleta de resíduos orgânicos, em toda a extensão da rua Epitácio Pessoa, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 6625/15. Eclerson Pio 

Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas ruas do bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6638/15. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6682/15. Darci Silverio de Souza. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas e constantes nas imediações do bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6683/15. 

Darci Silverio de Souza. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e constantes na rua 

Senador Fláquer, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº 6684/15. Darci Silverio de Souza. Requerimento 
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solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas 

ostensivas e constantes nas imediações do bairro Jardim São Caetano, em 

especial, nas ruas Bela Vista, Belvedere e Graciliano Ramos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6686/15. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

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

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

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

“Aprovado”. Processo nº 6687/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

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

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

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

nº 6688/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na rua Guaiamú, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6689/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Treze de Maio, em toda sua extensão, bairro Jardim São 

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

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

6690/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Tocantins, altura do nº 982, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6691/15. Aparecido 

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

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

Solimões, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6692/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

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

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº 6693/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Capivari, altura do nº 176, bairro 

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

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

6694/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Samuel Schwarts, em toda sua extensão, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6695/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Guaporé, (em toda sua extensão), bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6696/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Madeira, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6697/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Tibagi, em toda sua extensão, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6718/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de estudos e 

tratativas para a realização de campanha de conscientização para que a 

população não jogue lixo na via pública, 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 6722/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa Viação Padre Eutáquio - VIPE, visando substituir 

gradativamente os combustíveis utilizados nos veículos das frotas de ônibus 

do sistema municipal do transporte público, do diesel para o biodiesel. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6771/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 
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Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em especial, à pé, 

durante o horário comercial, em toda a extensão da rua Visconde de Inhaúma. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6820/15. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão 

e imediações das vias de acesso as ruas Nossa Senhora de Fátima, Gonzaga e 

Rio de Janeiro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 6821/15. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas e preventivas em toda a extensão das vias: rua 

Gurupi e rua Capivari, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 6858/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

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

Prefeito paulo nunes pinheiro pelo empenho no contrato de gestão firmado 

com a FIDI - Fundação Instituto de Pesquisa e Estudos de Diagnóstico por 

Imagem, com o propósito de intensificar o diagnóstico de imagens promovido 

pelo sistema de saúde de nosso município. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 6860/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela posse 

das novas integrantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Mulher, 

biênio 2015-2017. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº 6862/15. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Fundação Instituto de Pesquisa 

e Estudos de Diagnóstico por Imagem (FIDI), pelo empenho e a parceria com 

a prefeitura de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 6863/15. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

constantes, nas imediações da rua Vinte e Oito de Julho, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6875/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo, visando providências para sanar o problema de fiação elétrica na 
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rua Castro Alves, próximo ao número 400, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6876/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas proximidades da EMEF Anacleto Campanella, 

situada na 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 6877/15. Eder Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, situado na 

rua Serafim Constantino, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº 6888/15. Flávio Martins Rstom. Requerimento 

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

Municipal de Educação Fundamental - EMEF Sylvio Romero, na pessoa de 

seu Diretor, Senhor Fabiano Augusto João, e do Presidente da APM, Senhor 

Alexandre Tavares de Andrade, aos funcionários, professores, alunos e seus 

pais, pelo espetáculo "A Fantástica Biblioteca de Roald Dahl", realizado no 

último dia 25/11/2015. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº 6910/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Dora, especialmente próximo à rua Domitila, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6912/15. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

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

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

6916/15. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o 

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

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

nº 6927/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio 

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

intensificar o patrulhamento na Praça Cardeal Arcoverde e imediações, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 
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6685/15. Paulo Higino Bottura Ramos e outros. Requerimento solicitando 

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

senhora Adriana Cristina Santori. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº 6721/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Alfredo Halpern. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº 6861/15. Paulo Roberto de Jesus. 

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

Pesar pelo falecimento do senhor Denival Silva Novaes. 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 

dos seguintes: senhora Adriana Cristina Santori, Senhor Alfredo Halpern e 

senhor Denival Silva Novaes.  Assim é procedido. Esgotada a matéria do 

Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede 

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Usa da palavra o Edil 

Aparecido Inácio da Silva. Assume a Presidência, o Vice-Presidente, 

Vereador Roberto Luiz Vidoski, que continua a chamada dos Edis: Darci 

Silvério de Souza, Eder Xavier, Fábio Soares de Oliveira, José Roberto 

Espíndola Xavier e Paulo Roberto de Jesus. Ninguém mais desejando utilizar 

a palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. Reassume a Presidência da 

Mesa, o Sr. Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. Passa-se à fase da Ordem 

do Dia. Item Único - Processo nº 6008/15. Prefeitura Municipal. 2ª 

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, referente ao Projeto de Lei, favorável. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, referente às Emendas propostas ao Projeto de Lei, 

deixa a critério do Plenário. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que para 

o referido projeto, encontram-se na mesa as emendas E1 à E31 e, conforme 

artigo 189, § 4º, do regimento interno, os Vereadores terão a disposição 15 

minutos para discussão do projeto, incluindo as emendas. Para discussão faz 

uso da palavra o Vereador Fabio Constantino Palacio. Ninguém mais 

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

faz uso da palavra os Edis: Fabio Constantino Palacio, Aparecido Inácio da 

Silva, Eclerson Pio Mielo e Jorge Martins Salgado. Colocado em votação o 

Projeto de Lei fica "Aprovado em 2º turno, sem prejuizo das emendas”. 
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Em questão de ordem, o Sr. Presidente Paulo Higino Bottura Ramos informa 

que se encontra na mesa, requerimento solicitando arquivamento das Emendas 

E01 a E23, pelo próprio autor. Colocado em votação o arquivamento das 

Emendas E01 a E23, fica “aprovado” o arquivamento. Em questão de ordem 

o Edil Fabio Constantino Palacio solicita verbalmente a retirada da Emenda 

E28. Colocado em votação a solictação de arquivamento da Emenda E28, fica 

“aprovado” o arquivamento. O Sr. Presidente esclarece que ficam 

desconsideradas as Emendas E01 a E23 e E28. Colocada em votação a 

Emenda E24, fica "Rejeitada, com voto favorável de Fabio Constantino 

Palacio". Colocada em votação a Emenda E25, fica "Rejeitada, com voto 

favorável de Fabio Constantino Palacio". Colocada em votação a Emenda 

E26, fica "Rejeitada, com voto favorável de Edison Roberto Parra e Fabio 

Constantino Palacio". Colocada em votação a Emenda E27, fica 

"Rejeitada, com voto favorável de Fabio Constantino Palacio". Colocada 

em votação a Emenda E29, fica "Rejeitada, com voto favorável de Fabio 

Constantino Palacio". Colocada em votação a Emenda E30, fica 

"Rejeitada, com voto favorável de Fabio Constantino Palacio". Colocada 

em votação a Emenda E31, fica "Rejeitada, com voto favorável de Fabio 

Constantino Palacio". Tendo as emendas sido rejeitadas, o Sr. Presidente 

solicita que “Publique-se na forma original”. Para justificar o voto, usa da 

palavra o Vereador Fabio Constantino Palacio. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente sessão, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e 

quatorze minutos encerrada a presente Sessão e convoca os Vereadores para 

Sessão Extraordinária, a ser realizada no próxima terça-feira, dia 08 (oito) de 

dezembro, logo após o encerramento da Sessão Ordinária. Para constar é 

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

Presidente e Segundo Secretário. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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