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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO OITAVO DIA DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS.  

 

 

Às dezoito horas e cinco minutos, com a presença dos Vereadores registrada 

em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A ata da 04ª Sessão Ordinária 

é “Aprovada”. O Sr. Presidente registra a presença das Sras: Michele e Tania, 

respectivamente filha e irmã da Srª. Sueli Veronesi Grec. A seguir, passa a 

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

à leitura das matérias destinadas ao Expediente.  Processo nº. 6589/15. 

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

Decreto nº 10.961, de 26/02/16. “Ciente”.  Processo nº. 0137/16. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos nº 10.960, de 25/02/16 e nº 10.962, de 01/03/16. “Ciente”. Processo 

nº. 0989/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do 

artigo 4º da Lei nº 5.087, de 29 de junho de 2012, alterado pelas Leis nºs: 5.167, 

de 26 de fevereiro de 2014 e 5.179, de 10 de abril de 2014, que institui a 

gratificação pelo exercício de atividade operacional diferenciada de segurança 

em situações ou eventos especiais, aos servidores da Guarda Civil Municipal 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0990/16. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que “Institui o Plano Municipal de Desenvolvimento 

Econômico do município de São Caetano do Sul - PMDE 2016-2025, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0906/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de 

serviço público de distribuição de energia elétrica em atender as normas 

técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público na forma que especifica, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0908/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 
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“Institui o estímulo aos hospitais, do município de São Caetano do Sul, para 

que ofereçam aos pais ou responsáveis por recém-nascidos, treinamento para 

socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0909/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à remarcação de consultas, no âmbito da rede pública de 

saúde do município de São Caetano do Sul, em até 10 dias úteis, quando 

canceladas por ausência do profissional médico e dá outras providências. ". “Às 

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

0918/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

isenção ao pagamento de taxas por entidades filantrópicas reconhecidas pelo 

governo, que venham utilizar espaços públicos durante eventos alusivos ou 

comemorativos no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

nº. 0919/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Estimula a 

visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e 

privada, contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), 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. 0920/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Estabelece normas para comprovação de residência 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. 0982/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que "Institui o estímulo ao programa 

de conscientização para o combate ao zika vírus, com caráter explicativo social 

e educativo, no âmbito da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0983/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei 

que "Institui o estímulo ao programa de avaliação semestral e anual dos 

profissionais da educação na função de diretores e proaudis nas escolas públicas 

no município de São Caetano do Sul, para manutenção do cargo ora exercido e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 0986/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que "Institui o estímulo para inserir no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município, a 'Semana Municipal de Conscientização aos Direitos Humanos' 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0987/16. Eder Xavier. Projeto de Lei 

que "Institui o estímulo a criação do conselho tutelar do idoso, no município de 
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São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0988/16. Eder Xavier. 

Projeto de Lei que "Institui o estímulo à proibição do uso de máscara ou 

qualquer outro meio capaz de ocultar o rosto em manifestações públicas e 

reuniões, no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

1008/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que "Institui o estímulo ao 

programa 'Minha Primeira Habilitação' para jovens carentes, 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. 1020/16. 

Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui o estímulo à 

orientação sobre a implantação do Dispositivo Intrauterino 'DIU', método 

contraceptivo, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's), do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1031/16. Roberto Luiz 

Vidoski. Projeto de Lei que "Institui o estímulo à substituição do cabeamento 

aéreo pelo subterrâneo, das redes de distribuição de energia, telecomunicações 

e assemelhados no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

nº. 1032/16. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei que "Institui o estímulo a 

inserção no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, do 'dia da rede empreendedorismo de salto' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1033/16. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei 

que "Altera paragrafo único do artigo 1º, da Lei nº 5.157, de 01 de novembro 

de 2013, que trata de "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos no 

município de São Caetano do Sul, o 'Dia Municipal do Combate às Drogas'", 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1035/16. Sidnei Bezerra da Silva. 

Projeto de Lei que "Institui o programa 'escreve cartas' na unidade avançada 

de atendimento da administração de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 0868/16 a 0873/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

praça das Andorinhas localizada no bairro Santa Maria; revitalizar as estruturas 

ambulatoriais do CAPS Jordano Pedro Segundo Vincenzi, Centro de Atenção 

Psicossocial, situado na avenida Senador Roberto Simonsen, 502, Centro; 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  4 

revitalizar as estruturas do Ambulatório de Saúde Mental Dr. Ruy Penteado, 

localizado na rua Santo Antônio, 117, Centro; determinar a Guarda Civil 

Municipal, o retorno da ronda escolar nas proximidades da EMEF Ângelo 

Raphael Pellegrino, localizada na Estrada das Lágrimas, 1656, bairro Mauá; 

levar ao conhecimento dos munícipes e dos alunos da rede municipal de ensino, 

quem foi o patrono de sua escola e o que fez pelo nosso município, formando 

assim um resgate histórico municipal; e a instalação de escadas rolantes ou 

elevadores para que pessoas com deficiência possam usufruir do transporte 

rodoviário e ferroviário da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0875/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

complementar a Lei nº 4.193, de 19 de dezembro de 2003, ao prever 

dispositivos que possibilitem a cobrança do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISSQN às pessoas jurídicas estabelecidas fora da 

municipalidade, mas que tenham atreladas o fato gerador dentro do âmbito do 

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

0877/16 e 0878/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

promover a redução gradual e anual do pagamento da taxa de água e esgoto 

para as residências de menor renda familiar; e a criação e distribuição da 

cartilha dos serviços sociais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0879/16 a 

0887/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma da valeta na 

rua São Jorge, cruzamento com a rua José de Alencar, bairro Santo Antônio; o 

recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Dr. Mário Freire, em toda sua 

extensão, bairro Santo Antônio; o recapeamento asfáltico e nivelamento da via 

na Avenida do Estado, altura do nº 2990/3000, Prosperidade; a demarcação de 

vaga exclusiva para carga e descarga na rua José Benedetti, 510, bairro Santo 

Antônio; a limpeza e retirada de lixo da rua Machado de Assis, altura do nº 

99/103, bairro Santo Antônio; a reforma das bocas de lobo na rua São 

Francisco, cruzamento com a rua Guido Aliberti, bairro Santo Antônio; a poda 

de árvore na rua José Benedetti, 515, bairro Santo Antônio; a limpeza e retirada 

de entulhos na rua Machado de Assis, 133, bairro Santo Antônio; e a instalação 

de lombofaixa na rua Luís Gama, altura do nº 69, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0897/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando realizar a manutenção da cobertura 

do ponto de ônibus existente na avenida Presidente Kennedy, esquina com a 

rua Villa Lobos, Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0899/16 
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a 0902/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a instalação do 

ponto de ônibus na avenida Dr. Augusto de Toledo, 1109, bairro Santa Paula; 

a eliminação das goteiras da sala do 4º a da EMEF Prof. Décio Machado Gaia, 

situada na rua Michel Glebochi, 90, bairro Boa Vista; corrigir a falta de pisos 

na calçada situada na avenida Goiás, 260, Centro; e corrigir os degraus 

presentes hoje na calçada ao lado do condomínio totalitá na rua Michel 

Glebochi, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0904/16 e 

0905/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a limpeza dos 

bueiros existentes na rua Boa Vista, altura do número 474, bairro Boa Vista; e 

a instalação de redutor de velocidade no local - rua Eldorado, 519, 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0907/16. Jorge Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a retirada dos 

fios elétricos na rua Henrica Grigoletto Rizzo, altura do nº 361, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0912/16 a 0917/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: propiciar às mães que estejam 

acompanhando seus filhos com deficiência mental ou física, curso 

profissionalizantes enquanto aguardam o atendimento; criar a campanha de 

conscientização da população para limpeza e manutenção de aparelhos 

climatizadores e ar-condicionado; assinar convênio com o Pretório Excelso 

Tribunal de Justiça do estado de São Paulo para instalar a vara especial de 

violência doméstica e familiar contra a mulher; criar a Secretaria Municipal de 

Apoio e Proteção à Mulher; sugerir às empresas que trabalham com vendas de 

alimentos para consumo rápido a oferecerem em seus cardápios opções de 

alimentos dietéticos; e solicitar às empresas de rádio 'AM' ou 'FM' que passem 

a transmitir a sessão plenária da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0955/16 a 0959/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a limpeza da caixa de inspeção localizada na rua 

Manoel Coelho, 142, centro; o estímulo à criação do "programa parceiro amigo 

da escola pública municipal de São Caetano do sul"; o estímulo à implantação 

de semáforos sonorizados para atendimento de pessoas com deficiência visual, 

no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências; 

programa de conscientização com caráter explicativo e educativo para o 

combate em toda rede de ensino público ao zika vírus no município de São 

Caetano do Sul; e o estímulo às escolas municipais de ensino médio ou técnico 
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a prospectarem e divulgarem ações que visem a criação ou a obtenção de 

estágios para a preparação e colocação dos jovens no mercado de trabalho e dá 

outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0960/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

realização de estudos e tratativas para que seja realizada campanha de 

conscientização e respeito ao direito do idoso quanto a reserva de assentos em 

transporte público coletivo, na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0961/16 a 0973/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

da valeta na rua Major Carlos Del Prete, cruzamento com a rua Machado de 

Assis, Santo Antônio; a poda da árvore na rua Ribeirão Preto, 846, Olímpico; 

a poda da árvore na rua Ribeirão Preto, 815, Olímpico; a poda radical do 

coqueiro na rua Ribeirão Preto, na rotatória , Olímpico; a substituição da tampa 

danificada do bueiro na rua Machado de Assis, esquina com a rua São Jorge, 

Santo Antônio; o recapeamento asfáltico na rua São Francisco, altura do nº 210, 

Santo Antônio; a poda das árvores na rua Votorantim, altura do nº 140, 

Barcelona; a limpeza, retirada da água parada e desobstrução dos bueiros na 

rua Rafael Sampaio Vidal, esquina com a rua Votorantim, Barcelona; a reforma 

da valeta na avenida Goiás, cruzamento com a rua Votorantim, Barcelona; a 

implantação do sistema de cobrança de estacionamento rotativo - Zona Azul, 

na rua Votorantim, entre os nº 03 e 201, Barcelona; a poda da árvore na rua 

Prates, 27, Santo Antônio; a colocação de tartarugas para delimitar o perímetro 

onde não se deve estacionar na rua Rafael Sampaio Vidal, esquina com a rua 

Votorantim , Barcelona; e a proibição do tráfego local de caminhões e carretas 

no período das 22:00 ás 06:00 horas na rua Rafael Sampaio Vidal, em toda sua 

extensão, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0975/16 a 

0981/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza e retirada de 

lixo e entulho na rua São Jorge, 275, Santo Antônio; a reforma da valeta na rua 

Margarida, 96, Santo Antônio; a poda da árvore na rua Margarida, 107, Santo 

Antônio; a poda da árvore na rua Rafael Correa Sampaio, 18, Santo Antônio; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre programa de avaliação 

semestral e anual dos profissionais da educação na função de diretores e 

proaudis nas escolas públicas no município de São Caetano do Sul; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação de um programa de 

treinamento, capacitação e qualificação na área da pessoa com deficiência, aos 

servidores públicos municipais que exerçam funções de atendimento direto ao 

público; e o estímulo à criação do "programa de cidadania destinado a travestis 
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e transexuais em situação de vulnerabilidade social", no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0985/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Mariano 

Pamplona, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0867/16. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da EMEF Ângelo 

Raphael Pellegrino, localizada na Estrada das Lágrimas, 1656, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0874/16. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas na praça das Andorinhas, bairro 

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

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

0876/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando tornar obrigatório no 

estado que as concessionárias do sistema rodoviário disponibilizem, em todas 

as cabines, o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão magnético de 

débito ou crédito. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0888/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Arapuã, altura do nº 135, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0889/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua São Paulo, altura 

do nº 489, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0890/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua São Jorge, em toda sua extensão, bairro Santo 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0891/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Conceição, altura do nº 545, bairro Santo Antônio. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0892/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, altura do nº 140, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0893/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Major Carlos Del Prete, altura do nº 313, bairro Santo 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0894/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Padre Mororo, altura do nº 437, bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0895/16. Aparecido 

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

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

Washington Luís, altura do nº 155, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0896/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Humberto de 

Campos, altura do nº 520, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0898/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando 

efetuar a retirada das caixas de transmissão instaladas na rua Major Carlos Del 

Prete, esquina com a rua Baraldi, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0903/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas a pé em toda extensão da via pública, conforme solicitado pelos 

moradores e comerciantes situados na rua Boa Vista, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0911/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando a identificação (com números), de postes de 
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sustentação da rede aérea de distribuição de energia elétrica no município. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0922/16. 

PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS E OUTROS. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Câmara dos Deputados visando a inclusão, na 

ordem do dia, do Projeto de Lei n° 2.295 de 2000, bem com seus apensados, 

que "Dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem", para fixar a jornada de trabalho em seis horas diárias e trinta 

horas semanais", alterando a Lei n° 7.498 de 1986. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0924/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela comemoração do dia internacional da mulher, celebrado 

em 8 de março. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0927/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Prates, altura do nº 27, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0928/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Professor Antônio 

de Queirós Filho, altura do nº 185, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0929/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Dr. Mário Freire, 

altura do nº 84, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0930/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Francesco de Martini, altura do nº 

138, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0931/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Conselheiro Lafayette, altura do nº 470, bairro 

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

0932/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Rafael Correa Sampaio, altura do nº 18, bairro Santo 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0933/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua José Benedetti, altura do nº 510, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0934/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Aparecida, altura do nº 149, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0935/16. Aparecido Inácio da 

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

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

nº 404, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0936/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua General Osório, altura do nº 392, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0937/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Dora, altura do nº 140, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0938/16. Aparecido Inácio da 

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

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

nº 54, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 0939/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Maria, altura do nº 100, bairro Boa Vista. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0940/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda João Galego, 

altura do nº 85, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0941/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Vanda, em toda sua extensão, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0942/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na avenida Walter Thomé, altura do nº 63, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0943/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Acanã, 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. 0944/16. Aparecido 

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

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

Solimões, altura do nº 263, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0945/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

do nº 140, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0946/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Carijós, altura do nº 30, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0947/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua pedro álvares cabral, altura do nº 53, bairro Olímpico. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0948/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Tenente Antônio João, altura do nº 706, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0949/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Teodoro Sampaio, altura do nº 106, bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0950/16. 

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, altura do nº 100, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0951/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Ribeirão Preto, 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. 0952/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Anita Garibaldi, 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. 0953/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 84, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0954/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Adelaide, 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. 0974/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao consorcio 

intermunicipal grande abc, visando estudos e tratativas para que seja realizada 
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campanha de conscientização e respeito ao direito do idoso quanto a reserva de 

assentos em transporte público coletivo, em especial, na 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. 0984/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

Pamplona, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1006/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos integrantes da 

equipe de robótica do Colégio Eduardo Gomes, pela classificação no torneio 

de robótica first® lego® league (fll). Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1016/16. Maurício Fernandes da Conceição. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas e constantes, de forma preventiva, na avenida Conde 

Francisco Matarazzo e adjacências, principalmente no período noturno, centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1017/16. 

Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

forma preventiva em toda a extensão da avenida Goiás e adjacências, desde o 

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

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

1024/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela passagem do aniversário do 

senhor izidoro deorato dos santos, comemorando 90 anos de idade. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1025/16. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da USCS - 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no campus centro - rua Santo 

Antônio, 50, centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1036/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Santo Antônio, com atenção da passagem de pedestres na lateral à praça baden 

powell, que vai até a rua Manoel Coelho, centro. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado”. Processo nº. 0923/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Gilda Pereira. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0925/16. PAULO HIGINO BOTTURA 

RAMOS E OUTROS. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Sueli Veronesi Grec. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0926/16. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Marta Rizzo. 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 Gilda Pereira, Sra Sueli Veronesi Grec e Sra Marta Rizzo. 

Assim é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. A fim de homenagear o Dia das Mulheres, o Sr. Presidente 

convida a Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto para discursar na Tribuna.  

Após o término, o Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores. Usam da palavra os Edis: Aparecido Inácio da Silva, Eder 

Xavier, Edison Roberto Parra e Fabio Constantino Palacio. Assume a 

Presidência, o Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz Vidoski que continua a 

chamada dos Edis Jorge Martins Salgado, José Roberto Espíndola Xavier e 

Paulo Roberto de Jesus. Reassume a Presidência da Mesa, o Sr. Vereador Paulo 

Higino Bottura Ramos. Ninguém mais desejando utilizar a palavra, é esgotada 

a fase de explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia.   Item I - 

Processo nº 01017/15. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à prevenção ao alcoolismo entre 

as mulheres 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”.  Item II 

- Processo nº 01702/15. Fábio Soares de Oliveira. 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 do Artesão’ e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”.  Item III - Processo nº 01746/15. 

Paulo Roberto de Jesus. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

o incentivo à instalação de bicicletários nos estabelecimentos comerciais, 

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 1º Turno”.  Item IV - Processo nº 01753/15. Mauricio Fernandes da 

Conceição. 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 do Mecânico’ 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”.  . Item 

V - Processo nº 06466/15. Aparecido Inácio da Silva. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer nº 248, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável à MOÇÃO DE REPÚDIO às ações terroristas e ao terrorismo em 

todos os sentidos, haja vista os últimos acontecimentos na cidade de Paris, na 

França. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se.”  . Item VI - 

Processo nº 00753/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Discussão e Votação 

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

Emérito’ ao Senhor Edson Lorenzini, 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 Sr. 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”. A Primeira Secretária faz a chamada nominal dos Vereadores. 

Encerrada a votação, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos 

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

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

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

Presidente e Primeira Secretária. ...................................................................... 
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PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 
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