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ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSEIS DIAS 

DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

 

Às dezessete horas e quarenta e quatro 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 1ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª 

Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº 6588/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do sr. Prefeito municipal, encaminhando cópia do decreto 

nº 10.943, de 22/12/15. “Ciente”. Processo nº 0137/16. Prefeitura Municipal. 

Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos 

números: 10.951, de19/01/16; 10.952, de 25/01/16; 10.954, de 02/02/16; 

10.955, de 04/02/16; e 10.956, de 05/02/16. “Ciente”. Processo nº 0396/16. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia 

do Decreto nº 10.953, de 28/01/16. “Ciente”.  *Processo nº. 0395/16. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui, no município de São 

Caetano do Sul, a ‘Campanha de conscientização sobre os malefícios 

causados à saúde de frentistas, ao meio ambiente e aos consumidores pelo 

abastecimento de veículos após o travamento automático de segurança das 

bombas de combustíveis e dá outras providências.”. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0419/16. José 

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

disponibilização, em local de fácil acesso e na página virtual da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, da ‘Carta dos Direitos dos 

Usuários da Saúde’ e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0420/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a instalação de equipamento 

intercomunicador em elevadores de edifícios públicos ou privados, 

residenciais ou comerciais, que não possuam funcionários em portarias ou 
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guaritas e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0421/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Estimula, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul, a não comercialização de alimentos industrializados que contenham 

gordura trans nas escolas de educação básica e dá outras providências”. “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 0422/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Proíbe a 

fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso, a qualquer título, de 

buzina de pressão à base de gás propano butano, envasado em tubo de 

aerossol, 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. 0423/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à extensão do benefício Bolsa de Estudos - Ensino 

Superior, aos funcionários públicos concursados do município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0436/16. Eder Xavier. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo ao reaproveitamento de água pluvial nas escolas 

públicas municipais, 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. 0442/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que “Estimula a publicação trimestral dos valores arrecadados 

com multas de trânsito, 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. 0443/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que “Estimula, no âmbito do município de São Caetano do Sul, 

a realização de cursos e treinamentos sobre epilepsia aos funcionários 

públicos que especifica e dá providências correlatas.”. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0445/16. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

distribuição gratuita de repelente contra insetos, de eficácia comprovada 

contra o mosquito Aedes aegypti, à gestantes, 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. 0446/16. Fábio Soares 

de Oliveira. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a cobrança fracionada por parte 

dos estacionamentos particulares de veículos localizados 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. 0505/16. 

Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no âmbito do município 
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de São Caetano do Sul, o estímulo à redução da carga horária dos enfermeiros, 

técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras e dá outras providências.”. “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 0506/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

uso de giz antialérgico nas escolas públicas e privadas do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0509/16. Carlos 

Humberto Seraphim. Projeto de Lei que “Determina que cabos aéreos a serem 

instalados nos postes do município de São Caetano do Sul pelas empresas de 

telefonia, TV a cabo e internet contenham, a cada 4 (quatro) metros de 

extensão, a inscrição da logomarca, nome da empresa e CNPJ e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0510/16. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de 

Lei que “Institui o incentivo à construção de banheiros nas praças públicas e 

áreas de lazer do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. 

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

Processos nºs. 0318/16 a 0334/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

proceder com urgente dedetização na rua Espírito Santo e adjacências; a 

reiteração do pedido de instalação de ar condicionado nas dependências do 

salão de baile/festas de todos os CISEs - Centros Integrados de Saúde e 

Educação da Terceira Idade de nosso município; reorganizar as viagens dos 

associados dos CISEs da terceira idade, nomeando um(a) coordenador (a) e 

estudando a viabilidade de remunerar os monitores; a alteração da Lei 3.347, 

no sentido de que se preserve o benefício de isenção e desconto na taxa de 

IPTU para os casos de doação em usufruto; promover ampla campanha de 

conscientização e prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, febre 

chicungunha e zika vírus; instalar um radar móvel na rua Pan, bairro Nova 

Gerty; a manutenção e revitalização do Velório Municipal; instalar 

brinquedos para as crianças na praça Luiz Olinto tortorello; tapar buraco 

localizado no cruzamento entre a rua Rafael Correa Sampaio e rua Pinheiro 

Machado, bairro Santo Antônio; a realização da manutenção do semáforo de 

pedestre do cruzamento da rua Silvia, com a rua Visconde de Inhaúma, bairro 

Nova Gerty; a reiteração do pedido de revitalização da praça Alessandro C. 

Fiuza, bairro Olímpico; a reiteração do pedido de manutenção e reparo na 

junção entre o asfalto e o solo permeável localizado no cruzamento entre a rua 

maranguá, avenida Tijucussu e rua Campinas, bairro Olímpico; a realização 

da poda na parte inferior da copa das árvores plantadas nas calçadas da 
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avenida Tijucussu, principalmente altura do nº 686, bairro Olímpico; a 

realização de estudos no sentido de colocar à disposição da população, em 

dias de feriado, a área de lazer que ocorre na avenida Presidente Kennedy e 

na avenida Tijucussu; a realização de manutenção do leito carroçável, no 

sentido de tapar buraco localizado na rua Panati, altura do nº 74, bairro 

Olímpico; a realização de estudos no sentido de liberar, em determinados 

horários pré-definidos, o estacionamento de veículos na rua Santa Catarina, 

no Centro, ou, ao menos, reservar vagas para idosos e pessoas com 

necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida; e a reiteração do pedido de 

poda das árvores da rua Campinas, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0335/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o incentivo a realização de encontro de Food Trucks, 

na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0337/16 a 0339/16. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda ou a substituição do arbusto, 

localizado na rua Joana Angélica, confluência com a alameda Cassaquera, 

bairro Barcelona; a poda da vegetação localizada nas dependências da EMEI 

Primeiro de Maio, situada na rua Rafael Correa Sampaio, 584, bairro Santo 

Antônio; e estudos objetivando a instalação de bueiros na alameda 

Cassaquera, próximo à rua Oriente, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0340/16. Maurício Fernandes da Conceição. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável em toda a extensão da rua Raimundo Maffei, bairro Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0347/16 a 0353/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

toda extensão da rua Maceió, bairro Barcelona; a instalação de lombada na 

rua João Molinari, entre os nºs 42 ao 49 , bairro Boa Vista; determinar a mão 

única de direção na rua Aparecida, bairro Boa Vista; notificar o proprietário 

do terreno visando providenciar a rigorosa limpeza na rua Iguassu, ao lado do 

número 240, bairro Nova Gerty; pintura de faixa para travessia de pedestres 

ou a instalação de lombofaixa em frente a UBS Moacir Gallina, localizada na 

rua Casemiro de Abreu, 560, bairro Cerâmica; criar parcerias com 

agremiações do bairro, objetivando abrirem suas portas para o lazer das 

crianças e jovens do bairro Fundação; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em toda a extensão das rua Justino Paixão e rua Amadeu 

Vezzaro, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0355/16 a 0361/16. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a remoção 

das raízes da árvore localizada na rua Piauí, 180, bairro Santo Antônio; a 

remoção das raízes da árvore localizada na rua Antônio Garbelotto, 338, 

bairro Barcelona; o recapeamento da manta asfáltica na rua Urupema do 

número 15 ao 97; a retirada do entulho, o lixo e, ainda, a poda do mato, 

localizada à rua Francisco Orellana, 65, esquina com a praça Regina Menare 

Matiello, bairro Jardim São Caetano; a poda da árvore localizada na rua 

Antônio Garbelotto, 21, esquina com a rua Flórida, 1.146, bairro Barcelona; a 

remoção da árvore localizada na rua das Pérolas, 210, entre os números 210 à 

224, bairro Prosperidade; e a retirada de entulho acumulado na calçada rua 

Ceará, 35, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0362/16 

a 0379/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes rondas escolares nas 

imediações da EMEF Oswaldo Samuel Massei, localizada na rua Giovani 

Perucchi, 190, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e constantes rondas escolares nas imediações da EMEF 

Laura Lopes, localizada na rua do Coral, 155, bairro Prosperidade; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes rondas escolares nas 

imediações da EMEF Leandro Klein. localizada na rua Prestes Maia, 100, 

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

constantes rondas escolares nas imediações da EMEF Senador Fláquer, 

localizada na rua Heloísa Pamplona, 180, bairro Fundação; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes rondas escolares nas 

imediações da EMEF Sylvio Romero, localizada na avenida Vital Brasil 

Filho, 600; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes rondas escolares nas imediações da EMEF Luiz Olinto Tortorello, 

localizada na rua José Benedetti, 550, bairro Santo Antônio; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes rondas escolares nas 

imediações da EMEF Olyntho Voltarelli Filho, localizada na avenida Paraíso, 

520, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e constantes rondas escolares nas imediações da EMEF Profª Eda 

Mantoanelli, localizada na rua Ivaí, 63, bairro Santa Maria; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes rondas escolares nas 

imediações da EMEF Prof. Rosalvito Cobra, situada na rua Silvia, 670, bairro 

Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes rondas escolares nas imediações da EMEF arquiteto oscar 

niemeyer, localizada na avenida Paraíso, 600; determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas e constantes rondas escolares nas imediações da 

EMEF Anacleto Campanella, localizado rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

849, bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

e constantes rondas escolares nas imediações da EME Prof. Vicente Bastos, 

localizada na rua Humberto de Campos, 550, bairro São José; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes rondas escolares nas 

imediações da EME. Profª. Alcina Dantas Feijão, situada na rua Capivari, 500, 

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

constantes rondas escolares nas imediações da EMEF Elvira Paolilo Braido, 

localizada na rua Lisboa, 399, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas e constantes rondas escolares nas 

imediações da EMEF 28 de Julho, rua Oriente, 501, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes rondas 

escolares nas imediações da EMEF Bartolomeu Bueno da Silva, rua 

Maranhão, 22, bairro Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e constantes rondas escolares nas imediações da EMEF 

Ângelo Raphael Pellegrino, estrada das Lágrimas, 1656, bairro Jardim São 

Caetano; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

constantes rondas escolares nas imediações da EMEF Dom Benedito Paulo 

Alves de Souza, rua Martim Francisco, 177, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0382/16 a 0385/16. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

todas as ruas do bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em todas as ruas do bairro Boa Vista; a manutenção e a 

revitalização dos equipamentos e do espaço da praça Lucindo Cândido, 

localizada no encontro das ruas Capivari e avenida Guido Aliberti, bairro 

Mauá; e implementar faixa para travessia de pedestre na rua Espírito Santo, 

915, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0387/16 a 

0392/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore na 

rua Carijós, 81, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico do leito carroçável 

na rua Emílio Rossi, entre os nº 03 e 142, bairro Barcelona; a poda de árvore 

na rua Emílio Rossi, 82, bairro Barcelona; a limpeza e remoção de entulhos e 

lixo na avenida Conde Francisco Matarazzo, altura do nº 205, bairro 

Fundação; a limpeza do terreno na rua Ivaí, 698, bairro Santa Maria; e a 

proibição de estacionar do lado direito da via na rua Piauí, entre a avenida Dr. 

Augusto de Toledo e a rua Tiradentes, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  7 

Prefeito”. Processo nº. 0394/16. Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a limpeza de poda e 

capinagem do mato em toda a extensão da margem do leito do rio dos 

Meninos, que fica no limite de município entre São Bernardo campo e São 

Caetano do Sul, no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0399/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando envio de equipes para realizar a manutenção do piso em frente ao 

acesso do Módulo III - Gabriel Zambrana, do Terminal Rodoviário Nicolau 

Delic, onde se encontra totalmente desnivelado e ocasionando risco de quedas 

aos pedestres que lá transitam diariamente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0403/16 a 0406/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

campanha educativa no combate ao uso de drogas em eventos públicos; 

instalar hidrantes urbanos de incêndio nas escolas públicas, particulares e nos 

hospitais de São Caetano do Sul; a fixação de adesivos com os telefones do 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e da Ouvidoria nos ônibus do 

transporte coletivo urbano municipal; e dispor sobre a informação de imóveis 

fechados (desabitados) que possuam piscina para o controle ao Aedes aegypti. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0409/16 a 0417/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar às instituições de ensino 

superior de São Caetano do Sul para afixarem placa ou cartaz com 

informações sobre a gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar; 

obrigar as empresas que executam obras no município a atualizarem, nas 

placas, informações dos valores concedidos no tocante a aditivos; criar 

aplicativo para celular visando facilitar a comunicação dos munícipes para 

fazer, em tempo real, sugestões, elogios, reclamações ou denúncias para a 

Prefeitura, com inserção de anexos; entregar repelente contra o mosquito 

Aedes aegypti aos garís que trabalham no município de São Caetano do Sul; 

instalar ecopontos em todas as escolas da cidade de São Caetano do Sul; 

distribuir gratuitamente tablets na rede pública municipal às crianças e aos 

adolescentes dos ensinos Fundamental I e II, no âmbito do território de São 

Caetano do Sul; tornar célere, por meio de ato discricionário, a transferência 

transitória para os parentes em linha reta do permissionário de uso de bancas 

de jornal e revistas, desde que morto ou que tenha se tornado inválido; a cessão 

gratuita de ônibus, por parte da empresa de transporte coletivo, para atender a 

cortejos fúnebres; e ativar um andar do Hospital São Caetano para internação 

clínica dos prováveis casos da epidemia causada pelo mosquito Aedes 
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aegypti. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0424/16 a 0434/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a readequação da cesta de descarte 

de lixo que atualmente se encontra defronte a vaga de embarque e 

desembarque dos alunos que se utilizam do transporte escolar no seguinte 

endereço:rua Sebastião Gomes de Lima, 60, EMI Maria Panarielo Leandrini, 

bairro Nova Gerty; a realização da limpeza de todo o telhado da EMI Maria 

Panarielo Leandrini, localizada na rua Sebastião Gomes de Lima, 60, bairro 

Nova Gerty; a pintura de vaga de idoso na rua Rafael Correa Sampaio, 1140, 

bairro Santo Antônio; a instalação de lixeiras no canteiro central da avenida 

Presidente Kennedy, entre as ruas Nazaret e Piratininga, bairro Santa Paula; 

envio das equipes da vigilância sanitária para efetuarem a desinsetização das 

bocas de lobo na rua João Rela e adjacentes, bairro Mauá; a limpeza de todas 

as bocas de lobo existentes na região da rua João Rela e vias adjacentes, bairro 

Mauá; a limpeza das calçadas na rua João Rela e vias adjacentes, bairro Mauá; 

a poda em duas árvores situadas na rua Arari, 171, bairro Santa Maria; a 

pintura na praça existente na rua Tamandaré, esquina com a rua 

Paranapanema, bairro Nova Gerty; a revitalização do parque José Alves dos 

Reis - Bosque do Povo, situado na estrada das Lágrimas, 320, bairro Jardim 

São Caetano; e a limpeza e poda de toda área externa da EMEI Irineu da Silva, 

localizada na estrada das Lágrimas, 320, bairro Jardim São Caetano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0437/16 a 0441/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar aos realizadores de eventos 

públicos que informem os números dos alvarás de autorização dos órgãos 

responsáveis da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros em todos os materiais 

publicitários e ingressos dos eventos; realizar serviços de revitalização na 

praça ‘Itália’, no bairro Fundação; determinar que todas as praças, parques e 

espaços comerciais, públicos ou privados, que possuem playground, tenham 

brinquedos inclusivos para crianças com deficiência; proibir, nas vias urbanas 

do município de São Caetano do Sul, a colocação e a operação de radar móvel 

em locais em que a sua visibilidade pelos condutores de veículos seja 

dificultada; e construir bolsões no Espaço Matarazzo, bairro Fundação, com 

infraestrutura para estacionamento de caminhões que transportam produtos 

químicos e inflamáveis. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0444/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

realizar a readequação viária do local, possibilitando a conversão dos veículos 

do transporte coletivo municipal na rua Serafim Carlos, esquina com a rua 
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Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0457/16 a 0464/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da avenida 

Líbero Badaró, bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da avenida Papa João XXIII, bairro Jardim São Caetano; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente nos 

períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Bras Cubas, bairro 

Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Martin 

Afonso de Souza, bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da rua Tomé de Souza, bairro Jardim São Caetano; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente nos períodos 

vespertino e noturno, nas imediações da rua Estácio de Sá, bairro Jardim São 

Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Fernão 

Dias, bairro Jardim São Caetano; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas 

imediações da rua Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Jardim São Caetano. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0465/16 a 0476/16. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recolhimento das caçambas de entulho e 

limpeza do terreno na rua Vieira de Carvalho, 27, bairro Nova Gerty; o 

recolhimento de animal abandonado na rua Carijós, 70, bairro Olímpico; a 

retirada de um tronco de árvore na rua Espírito Santo, 1379, bairro Cerâmica; 

a revitalização e limpeza do terreno na rua Espírito Santo, cruzamento com a 

rua Teodoro Sampaio, Quadra Poliesportiva Del. Nice Aparecida da Fonseca, 

bairro Santo Antônio; a revitalização dos brinquedos destinados a diversão 

das crianças na estrada das Lágrimas, 320, bairro São José; a limpeza do 

terreno e que seja realizado corte da grama na estrada das Lágrimas, 320, 

Bosque do Povo, bairro São José; a substituição da tampa danificado do bueiro 

na avenida Prosperidade, altura do nº 1284, bairro Prosperidade; o 

encaminhamento dos moradores de rua para um abrigo e a limpeza da rua 

Perrella, saída da estação de trem, bairro Fundação; a reforma da calçada na 

praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; a revitalização da praça das 
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Andorinhas, bairro Santa Maria; a reforma de todo o gradil do em torno da 

praça das Andorinhas, bairro Santa Maria; e a reforma dos brinquedos da 

praça das Andorinhas, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0502/16 a 0504/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de uma boca de lobo na rua Paolo Martorelli, bairro Fundação; a 

instalação de lombadas, semáforos e ou redutores de velocidade ou aquilo que 

se fizer necessário para diminuir a velocidade dos veículos que trafegam na 

rua Eldorado, 127, bairro Prosperidade; e a mudança do ponto de ônibus 

localizado na avenida Senador Roberto Simonsen nº 1.193 para o nº 1.163 ou 

1.067, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0507/16 e 

0508/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas notadamente, nos períodos vespertino e 

noturno, nas imediações da rua Francisco de Melo Palheta, bairro Jardim São 

Caetano; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, 

notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua 

Francisco Orellana, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0511/16 a 0518/16. Edison Roberto Parra. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação de uma lombada de redução de velocidade na rua 

Domingos Graciute Neto, 214, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Lomas Valentinas, 130, 

esquina com rua Taipas número 785, bairro Santa Maria; a instalação de 

tartarugas que estão faltando nos pontos mencionados na rua Domingos 

Graciute Neto, em frente aos números, 154, 282 e 486, bairro Santa Maria; a 

revitalização da pista de caminhada do parque localizado na rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, 284, parque Santa Maria, bairro Santa 

Maria; o envio de uma equipe da Zoonoses para vistoriar o local localizado na 

rua Paraguassu, 123, próximo ao semáfaro da alameda São Caetano, bairro 

Olímpico; a retirada do veículo abandonado na rua Epitácio Pessoa, 59, bairro 

Boa Vista; a retirada do veículo abandonado na avenida Paranapanema, 496, 

entre a rua Ângelo Ferro e a rua Octávio Hildebrando, bairro Nova Gerty; e 

realizar a poda nas árvores localizadas na rua Amazonas, no trecho do número 

1482 ao 2000 , centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0520/16 a 

0524/16. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para que realize a 

poda de árvore localizada na rua Guaiamú, 279, próximo ao parque Guaiamú, 
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bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua Juruá, 672, próximo ao Clube Águias, bairro Mauá; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Giácomo Dalcin, 334, esquina com rua Paranapanema número 622, próximo 

à EMEI Helena Musumeci, bairro Nova Gerty; para que realize a poda de 

árvore localizada na rua Lourdes, 531, bairro Nova Gerty; e a poda da 

vegetação do canteiro de paisagismo, avenida Presidente Kennedy, 3024, 

esquina com a rua Manoel Augusto Ferreirinha, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0527/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Schon, 52, entre a rua Marlene e a 

rua dos Meninos, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0533/16 e 0534/16. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento do asfalto na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

no trecho do número 230 ao número 600, no quarteirão do parque Santa Maria, 

bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua Doutor Durval Vilalva, por toda sua extensão, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0536/16. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção dos 

equipamentos de ginástica para 3ª Idade na avenida Presidente Kennedy, 

2339, em frente ao parque Cidade das Crianças, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0550/16 e 0551/16. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de brinquedos adaptados, para 

crianças com mobilidade reduzida, em todos os parques e praças do município 

de São Caetano do Sul; e a manutenção e a revitalização dos brinquedos e dos 

equipamentos do espaço da praça do chafariz localizada no encontro das 

avenidas Presidente Kennedy com avenida Tijucussu e rua Benito Campoi, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0380/16. Francisco de 

Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0381/16. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todas as ruas do 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 0393/16. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Alexandre 

Tucillo, pela posse do novo Comandante da Guarda Civil Municipal de São 

Caetano do Sul, neste último 20 de janeiro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0400/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao DAE - SCS, visando a averiguação das redes de 

água e esgoto que estão dentro dos imóveis, na rua João Semenoff, 97, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0402/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de obras de 

manutenção e reparo no viaduto da Independência, localizado 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. 0407/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Sindicato das Academias do Estado de São 

Paulo, visando elaborar medidas sobre a higiene nas academias de ginásticas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0408/16. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando que seja feito o aumento do efetivo da 

atividade delegada nos bairros periféricos 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. 0418/16. 

Eder Xavier. Moção de apoio ao Senhor Paulo Skaf (PMDB), Presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e do Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) por sua manifestação de apoio 

formal ao processo de Impeachment da Presidente Dilma Vana Rousseff. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0447/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente nos 

períodos vespertino e noturno, nas imediações da avenida Líbero Badaró, 

bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0448/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, 
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notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da avenida 

Papa João XXIII, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0449/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, notadamente nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da rua Bras Cubas, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0450/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, notadamente nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da rua martim afonso de souza, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0451/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente nos 

períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Tomé de Souza, bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0452/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente 

nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Estácio de Sá, bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0453/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente 

nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Fernão Dias, bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0454/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente 

nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Bartolomeu Bueno 

da Silva, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0455/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas, notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da 

rua Francisco Orellana, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0456/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, notadamente nos períodos vespertino e noturno, 

nas imediações da rua Francisco de Melo Palheta, bairro Jardim São Caetano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0477/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Arlindo Marchetti, altura do nº 2463, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0478/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na alameda São Caetano, altura do nº 2.451, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0479/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Castro Alves, altura do nº 117, bairro Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0480/16. Aparecido 

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

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

Vieira de Carvalho, altura do nº 23, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0481/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda São 

Caetano, altura do nº 2.436, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0482/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Madeira, altura 

do nº 520, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0483/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 
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visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Arari, altura do 

nº 150, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0484/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Heloísa Pamplona, altura do nº 511, bairro 

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

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

0485/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua das Pérolas, altura do nº 173, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0486/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Humberto Fernandes Fortes, em toda sua extensão, 

conjunto dos radialistas, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0487/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Regente de 

Araújo Lima, em toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0488/16. 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 de 

Assis, 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. 0489/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Arlindo 

Marchetti, altura do nº 334, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0490/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Silvia, altura do 

nº 419, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 0491/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua João Almendra, altura do nº 138, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0492/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Nestor Moreira, altura do nº 247, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0493/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

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

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0494/16. 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, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0495/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Teresa 

Campanella, altura do nº 440, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0496/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Heloísa 

Pamplona, altura do nº 311, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0497/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Ada, 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. 0498/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Silvia, altura do 

nº 987, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 0499/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Emílio Rossi, em toda sua extensão, bairro 

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

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

0500/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Carijós, em toda sua extensão, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0537/16. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Ceará, por 

toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0538/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da praça Comendador Ermelino Matarazzo, por 

toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0539/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Herculano de Freitas, por toda sua extensão, 

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

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

nº. 0540/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

rua Rio Branco, por toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0541/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Schon, 52, entre a rua 

Marlene e a rua dos Meninos, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0542/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Perrella, por toda sua 

extensão, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 0543/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Heloísa Pamplona, por todas sua extensão, bairro 

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

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

0544/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

vinte e oito de julho, por toda sua extensão, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0545/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Juruá, 672, próximo ao clube 

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

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

nº. 0546/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

rua Lomas Valentinas, 130, esquina com a rua Taipas, número 785, bairro 

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

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

0547/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Tibagi, 53, próximo a alameda João Galego, altura do número 821, esquina 

com a rua Arlindo Marchetti, altura do número 60, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0548/16. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

Durval Vilalva, ao longo de sua extensão, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0549/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Giácomo Dalcin, 334, 

esquina com a rua Paranapanema número 622, próximo à EMEI Helena 

Musumeci, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0552/16. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  19 

visando rondas ostensivas e constantes nas imediações das instituições de 

ensino municipal e estadual, localizados no município, tendo em vista o início 

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

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

0553/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e constantes 

nas imediações rua Justino Paixão, esquina com a estrada das Lágrimas, bairro 

Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0342/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando informações sobre a 

quantidade de empresas sediadas na região do ABC que aderiram ao PPE - 

Programa de Proteção ao Emprego. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Rejeitado”. Processo nº. 0343/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Relações de Trabalho - SEDERT, visando informações sobre a quantidade de 

empresas que aderiram ao PPE - Programa de Proteção ao Emprego. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Rejeitado”. Processo nº. 0574/16. Paulo Higino 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jaime Pinton. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0589/16. Marcel 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Luiza Zambom Pavani. 

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 da Sra. Luiza Zambom Pavani e Sr. Jaime Pinton. 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. Usam da palavra os Nobres Edis: Aparecido Inácio da Silva e 

Roberto Luiz Vidoski. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da 

palavra o Vereador Jorge Martins Salgado. Ninguém mais desejando fazer uso 

da palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem 

do Dia. I - Processo nº 0958/15. Fabio Soares de Oliveira. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à exposição de bebidas 
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alcoólicas e não alcoólicas em locais distintos, nos estabelecimentos situados 

no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da 

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

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

turno”.  “Publique-se”. II - Processo nº 1144/15. Edison Roberto Parra. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à 

informação aos consumidores sobre os efeitos do consumo de bebidas 

energéticas e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno”.  

“Publique-se”. III - Processo nº 1187/15. Paulo Roberto De Jesus. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa, do 

caput e do inciso IV do parágrafo único do artigo 1º, todos da Lei nº 4.676, de 

14 de agosto de 2008 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno”.  

“Publique-se”. IV - Processo nº 5138/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

rastreamento de doenças genéticas na Rede Municipal de Saúde do Município 

de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno”.  

“Publique-se”. V - Processo nº 1150/15. Francisco de Macedo Bento. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à divulgação, 

em todos os postos de saúde e repartições públicas municipais, da relação de 

todas as entidades pertencentes aos N.A. (Narcóticos Anônimos) e aos A.A. 

(Alcoólicos Anônimos) e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. VI - 

Processo nº 1436/15. Valderi Pinto de Sousa. 1ª Discussão e Votação do 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Conscientização do Combate à 

Corrupção’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 
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Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º turno”. VII - 

Processo nº 6676/15. Darci Silverio de Souza. Discussão e Votação Únicas 

do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Antonio Durval Momesso, pelos relevantes 

serviços prestados ao Município”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

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

encerrada. O senhor Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de 

Projeto de Decreto Legislativo que concede Título, a matéria exige o quorum 

especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, 

neste caso, o Presidente também deve votar para esta finalidade. Esclarece, 

ainda, que os Vereadores que forem favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” 

e os que forem contrários deverão votar “Não”. O Vereador Jorge Martins 

Salgado solicita e o Presidente da Mesa, Sr. Paulo Higino Bottura Ramos, 

suspende a presente sessão por cinco minutos, para uma reunião com os 

Vereadores. O Sr. Presidente reabre a presente sessão e dá continuidade aos 

trabalhos, passando a palavra à Primeira Secretária para a chamada nominal 

dos Vereadores. Encerrada a votação, com dezoito votos favoráveis, fica 

“Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e trinta e oito minutos, 

encerrada a sessão e, para constar, é lavrada esta Ata, que lida e achada 

conforme, é assinada pelos Senhores Presidente e Primeira Secretária. ............ 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 
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