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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DOZE DIAS DO 

MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS.  

 

Às dezesse horas e quarenta 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 09ª 

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 0553/02. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.972, de 

31/03/16.  “Ciente”. Processo nº 0005/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.971, de 31/03/16. 

“Ciente”.  Processo nº 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 10.970, de 30/03/16; e nº 

10.977, DE 05/04/16. “Ciente”. Processo nº 1396/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.976, 

de 01/04/16. “Ciente”. Processo nº 1698/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto n º 10.973, de 

31/03/16. “Ciente”. Processo nº 1699/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.974, de 01/04/16. 

“Ciente”. Processo nº 1700/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.975, de 01/04/16. “Ciente”.  

Processo nº. 1682/16. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

campanha permanente de orientação para tratamento da “Síndrome de 

Diógenes”, conhecida como ‘Acumulação Compulsiva’, no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1697/16. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao fornecimento de máscara 

facial hospitalar aos pacientes, visitantes e funcionários que circulam nas áreas 

de internação das unidades municipais de saúde de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1715/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 
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de Lei que “Estimula a fixação de avisos contendo o número de vagas 

destinadas a idosos e pessoas com deficiência nos estabelecimentos públicos e 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1716/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a criação de uma ala específica, nas 

dependências do Hospital São Caetano, para pacientes acometidos por doenças 

epidêmicas denominadas A/H1N1 e arboviroses, e dá outras providências.”. 

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

nº. 1717/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estabelece 

procedimentos e as medidas para assegurar proteção aos médicos e demais 

profissionais de saúde no convívio com pacientes e seus acompanhantes ou 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1738/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Declara as feiras livres da cidade de São Caetano 

do Sul como patrimônio histórico cultural imaterial e dá outras providências.”. 

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

nº. 1739/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a 

instalação de sistema de acompanhamento eletrônico em caçambas destinadas 

a recolher material de construção civil ou entulhos e dá outras providências.”. 

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

nº. 1755/16. Eder Xavier. Projeto de Lei que “Institui, no âmbito das escolas 

municipais, o estímulo à conscientização sobre a prevenção de acidentes 

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

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

1756/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de 

Orientação sobre o Uso Adequado de Lentes de Contato’, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1757/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo para que as creches públicas, situadas no município de São 

Caetano do Sul, estendam o horário de funcionamento até às 20 horas, inclusive 

durante o período de férias e recesso escolar, e dá outras providências.”. “Às 

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

1761/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

estágio não remunerado para estudantes de educação física no atendimento aos 

idosos quanto a prática de exercícios, 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. 1762/16. Aparecido Inácio da Silva. 
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Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de Apoio ao Emprego e Geração 

de Trabalho e Renda’ e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1692/16. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de Cidadã Emérita 

à Senhora Ivone Braido Voltarelli, pelos relevantes serviços prestados ao 

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

Orçamento”. Processos nºs. 1612/16 a 1619/16. Edison Roberto Parra. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda da árvore da rua Tapajós, 509, Barcelona; a reforma 

devida do passeio na rua Juruá, em frente a rua Otávio Hildebrando, lateral do 

Clube Águias, Mauá; a coleta de entulho na rua Juruá, em frente a rua Otávio 

Hildebrando, lateral do Clube Águias, Mauá; a remoção dos entulhos na rua 

Tomé de Souza, esquina com a rua Estácio de Sá, próximo a rua João XXIII, 

Jardim São Caetano; a remoção do entulho na rua José Benedetti, esquina com 

a rua Rio de Janeiro, próximo a EMEF Luiz Olinto Tortorello, Santo Antônio; 

a remoção do entulho na rua Pedro Alexandrino, esquina com a rua Deputado 

Emílio Carlos, Fundação; a remoção dos restos de poda de árvore na rua 

Engenheiro Rebouças, 1000, Cerâmica; e recapeamento da rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, do número 186 ao 586, trecho da EMEI 

Marlene O. Larocca ao fim do parque Santa Maria, Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1630/16 a 1637/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico da rua Juruá, nas proximidades do 

Clube Águias, Mauá; a instalação de placa de identificação da rua Epitácio 

Pessoa, cruzamento com a rua Boa Vista, Boa Vista; a fiscalização do imóvel 

em relação a possíveis focos de dengue na rua Alegre, 662, Santa Paula; a 

reforma e adequação da calçada na rua São Paulo, 2219, Cerâmica; a instalação 

de lombada na rua Eldorado, 397, Prosperidade; a criação de um programa de 

abertura em caráter de escala aos finais de semana das Unidades Básicas de 

Saúde - UBS; a vacinação contra a gripe (trivalente - inclui H1N1) para os 

profissionais da educação na cidade de São Caetano do Sul; e a criação de 

programa de um centro de reabilitação para crianças, adolescentes e jovens, 

com deficiência motora no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1640/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando reparos no passeio público da rua da 

Eternidade, especialmente no trecho compreendido entre as ruas Ana Maria 

Martorelli e João D’Agostini, Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 
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1646/16. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estabelecer programa de formação direcionado a membros de 

APM’s e colegiados escolares, visando o conhecimento de técnicas de 

elaboração de projetos, captação e gestão de recursos. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1649/16 a 1651/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

definição de critérios para a distribuição de subvenções, adotando para o 

cálculo de valor de subvenção a ser transferido para cada APM, a quantidade 

de alunos de cada escola; conceder as devidas benfeitorias aos agentes do PSF, 

(Programa Saúde da Família); e notificar o proprietário do terreno para que 

proceda rigorosa limpeza - rua Lourdes, ao lado do nº. 526, Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1653/16 a 1656/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recuo da calçada localizada na rua Capivari, próximo ao nº 

495, ponto final do ônibus da empresa VIPE, Nova Gerty; o recapeamento 

asfáltico em toda a extensão da travessa particular, localizada na rua Maceió, 

altura do nº 174, Barcelona; a manutenção no hidrante localizado na base 

comunitária de segurança, localizada na praça Mauá, avenida Guido Aliberti, 

Centro; e recapeamento na calçada no trecho compreendido entre a rua da 

Eternidade, esquina com estrada das Lágrimas, Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1660/16 a 1664/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação semáforo na rua Vital Brasil Filho com rua Castro 

Alves, Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico da rua São Jorge com rua José 

de Alencar, Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas em todo o bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1666/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando instalar base móvel ou fixa, da Polícia Militar 

ou da Guarda Civil Municipal, na praça Cezário Migliani, Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1667/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas , nas imediações da Creche Lar Samaritano da 

Mãe Operária, situada na rua Professora Maria Macedo, 240, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1674/16. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei nº 5389, 
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de 10 de março de 2016, e acrescentando parágrafo 3º ao mesmo artigo 1º. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1676/16. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a substituição do ponto digital, 

localizado na rua Oriente em frente a EMEF 28 de Julho, por uma base 

comunitária da Guarda Civil Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1677/16 e 1678/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

disponibilização de médico pediatra para a Unidade Básica de Saúde Maria 

Corbeta Segato, situada na avenida Prosperidade, 671, Prosperidade; e a 

extensão do horário de funcionamento, para até 23 horas, da Unidade Básica 

de Saúde Maria Corbeta Segato, situada na avenida Prosperidade, 671, 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1683/16 a 1687/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da árvore 

localizada na rua Tenente Antônio João, 598, Cerâmica; a poda de árvore na 

rua Pelegrino Bernardo, 1054, Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua 

Urupema, em toda sua extensão , Mauá; a demarcação de vaga de deficiente na 

rua Sílvia, 1545, Santa Maria; e a instalação de um banheiro químico na rua 

Conceição, cruzamento com a avenida Guido Aliberti - ponto final do ônibus, 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1688/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estabelecer no mínimo dez por cento de licenças para permissionárias mulheres 

dentre os condutores de Táxi. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1689/16. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

construção de mesa de alvenaria para partidas de dominó, no recuo da calçada 

no trecho compreendido entre a rua da Eternidade e a estrada das Lágrimas, 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1693/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando demarcar vagas para 

estacionamento na rua lateral do Colégio Arbos, localizado na rua Marechal 

Deodoro, esquina com a rua Sergipe, nº 278, Santa Paula,. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1695/16. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas proximidades do Colégio Fênix Infantil, localizado na avenida 

Vital Brasil Filho, 209, Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1696/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando efetuar campanha de vacinação contra o vírus da H1N1, para toda 

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

1710/16 a 1714/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

estudos para imediata manutenção e iluminação da parada de ônibus localizada 

na estrada das Lágrimas, defronte a Escola Estadual Maria Trujilo Torloni; 

estudos para instalar base móvel ou fixa na estrada das Lágrimas, bairro São 

José, divisa com o bairro ‘Ponte Preta’, na cidade de São Paulo; estudos para 

autorizar o Poder Executivo Municipal a implantar pontos de entrega voluntária 

de materiais inservíveis no âmbito do município de São Caetano do Sul; realizar 

a manutenção do sistema de iluminação do Bosque do Povo, localizado no 

bairro São José; e a colocação de placas com mensagens educativas voltadas à 

conscientização no trânsito em pontos estratégicos no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1718/16. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da estrada das 

Lágrimas, 1656, EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, bairro Jardim São Caetano. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1720/16. Edison Roberto Parra. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, 849, EMEF Anacleto Campanella, São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1722/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da rua Humberto de Campos, 550, EME Professor Vicente 

Bastos, São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1724/16. Edison 

Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar 

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

Francisco, 177, EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1726/16 a 1732/16. Jorge 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de um sistema de 

captação da água que cai das bicas; a instalação de uma placa de nomenclatura 

na travessa Francesco Fiorotti, bairro Nova Gerty; a atualização das placas 

informativas que estão próximas a fonte situada no Espaço Verde Chico 

Mendes; a implantação da Bandeira Nacional, Municipal e Estadual em todos 

os teatros e espaços públicos que realizam eventos no município de São 

Caetano do Sul; para que as pessoas desempregadas tenham direito a passagem 

de ônibus gratuita por 90 dias; a implantação de armários escolares em todas as 

escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul; e a retirada do 

toco da árvore localizado no cruzamento da rua Flórida, altura do nº 205, com 

a rua Joana Angélica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1733/16 a 
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1737/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para 

permitir a delegação, por parte do poder público, de competência para autorizar 

a supressão de vegetação de porte arbóreo; estudos para criar o projeto 

‘amamentação’, que visa integrar entidades, pessoas da comunidade e 

profissionais interessados na defesa e no incentivo ao leite materno; estudos 

para incrementar com urgência o combate a aranhas, mosquitos, escorpiões e 

baratas, com ênfase no bairro Boa Vista; no sentido de “providenciar placas 

indicativas com nome e CEP das ruas Marlene, Meninos, Juruá, Tocantins e 

Capivari e avenidas Paranapanema e Tietê, no bairro nova gerty”; e 

“estabelecer benefícios fiscais para imóveis que instalarem sistemas 

fotovoltaicos no âmbito de São Caetano do sul”. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1740/16 a 1749/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção no gramado do parque Chico Mendes; a manutenção nos canteiros 

que estão no entorno do chafariz Chico Mendes, que está localizado na avenida 

Fernando Simonsen, em frente ao parque; o recapeamento do cruzamento entre 

a rua Oriente com a alameda Cassaquera, Barcelona; tampar os buracos 

existentes na junção entre a manta asfáltica e o concreto da sarjeta, existentes 

no lado ímpar da avenida Goiás, entre a rua Goitacazes e a rua Rio Grande do 

Sul, Santo Antônio; o recapeamento da rua São Pedro, Olímpico; a manutenção 

na calçada e nas escadarias no jardim localizado no cruzamento entre a rua 

Carijós e a rua Ribeirão Preto; o recapeamento da rua das Mangueiras, 

principalmente no trecho entre a avenida Fernando Simonsen e a rua 

Engenheiro Rebouças; a manutenção e revitalização na viela que interliga a rua 

Francesco de Martini, altura do número 451, com a rua Ribeirão Preto; a 

revitalização da praça Moraes Sarmento, Oswaldo Cruz; e a realização da poda 

na parte inferior da copa das árvores existentes na rua Monte Alegre. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1750/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando providenciar placas 

indicativas com o nome do Clube Esportivo e Recreativo Águias de Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1752/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma 

redutor de velocidade (lombada) em frente à EMEF. Prof. Olyntho Voltarelli 

Filho, avenida Paraíso, 520, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1758/16 e 1759/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a colocação de lombafaixa no cruzamento entre as rua Conselheiro 
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Lafayette, e rua Votorantim, Barcelona; e fornecimento de bomba de insulina 

para portadores de diabetes mellitus tipo 1. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1760/16. Gersio Sartori. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a utilização da “cadeia escaladora” ou da “plataforma horizontal” 

como alternativa para acessibilidade em prédios de apartamentos familiares de 

até 3 andares. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1657/16. Francisco de 

Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1658/16. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

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

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

1659/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todas as 

ruas do bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1668/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da Creche Lar Samaritano Mãe Operária, situada na rua Professora 

Maria Macedo, 240, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1680/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

EME Profª. Alcina Dantas Feijão, localizada na rua Capivari, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1681/16. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades da EME Prof. Vicente 

Bastos, localizada na rua Humberto de Campos, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1690/16. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da praça Miguel Hernandez, 

localizada na alameda São Caetano, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1694/16. Eclerson Pio Mielo. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas e constantes nas proximidades do Colégio Fênix 

Infantil, localizado na avenida Vital Brasil Filho, 209, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1706/16. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa AES 

Eletropaulo, visando providências para sanar o problema de galhos de árvores 

forçando a fiação elétrica na rua Francesco Coppini, 30, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1707/16. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas proximidades da EMEF Prof. Olyntho 

Voltarelli Filho, localizada na avenida Paraíso. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1708/16. Eder Xavier. Requerimento 

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

ostensivas nas proximidades da UBS Dolores Massei, situada na rua Senador 

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

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

nº. 1709/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na EMEF Bartolomeu 

Bueno da Silva, situada na rua Maranhão, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1719/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da estrada das Lágrimas, 1656, 

EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, bairro Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1721/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Oriente, 501, EMEF 28 de 

Julho, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1723/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

rua Humberto de Campos, 550, EME Professor Vicente Bastos, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1725/16. 
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Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

Francisco, 177, EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1751/16. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao CISE João Nicolau Braido, pelo seu 24º ano de 

Fundação, celebrado neste mês. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1754/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas próximo ao Park 

Shopping São Caetano, principalmente na rua Major Carlos Del Prete, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1669/16. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Lourdes Suarez Prado. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1679/16. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Teresinha 

Dario Fiorotti. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1701/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José 

Carlos Corsi. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1702/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

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

Maria Amorim Duarte. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1703/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José 

Neves de Souza. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1704/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor João de Jesus 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1705/16. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  11 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Lourdes Monteiro dos 

Santos. 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 de: Lourdes Suarez Prado, Maria Teresinha Dario Fiorotti, José 

Carlos Corsi, Regina Maria Amorim Duarte, José Neves de Souza, João de 

Jesus Rodolfo e Lourdes Monteiro dos Santos. 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. Ninguém 

desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. Passa-se 

à fase da Ordem do Dia. A 1ª Secretária, Magali Aparecida Selva Pinto 

procede a leitura da Ordem do Dia.  I - Processo nº 1008/15. Jorge Martins 

Salgado. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

criação da ‘Semana Municipal de Combate e Prevenção às Doenças Renais’, 

no Calendário Oficial de Datas e Eventos 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.” II - Processo nº 1067/15. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à utilização de papel reciclado, 

confeccionado integralmente com aparas pós-consumo, em órgãos públicos no 

âmbito 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.” III - Processo nº 1867/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. 2ª 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 

Médico Veterinário’ 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 2664/15. Gersio Sartori. 2ª 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 Profissional de 

Eventos’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 
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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 1476/15. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo ao treinamento sobre 

prevenção, simulação de incêndio e evacuação do local, nas escolas, faculdades 

e universidades 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”. VI - Processo nº 1933/15. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª 

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

da atividade ‘Família Vem Ler Com a Gente’, nas escolas da Rede Municipal 

de Ensino 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”. VII - 

Processo nº 2237/15. Roberto Luiz Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o incentivo à realização do ‘Circuito Startup 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”. VIII - 

Processo nº 5957/15. Gersio Sartori. 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 Construtor e Incorporador’ 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”. Esgotados os motivos que nortearam 

a presente convocação, às dezoito horas e três minutos, o Senhor Presidente 

declara encerrada a presente. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada 

conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e a Primeira Secretária. 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. 

1º SECRETÁRIA 


