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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TRÊS DIAS DO 

MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e quarenta e nove 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 12ª 

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. 1983/97. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.984, DE 

28/04/16. “Ciente”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofícios do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 10.981, DE 

19/04/16; e nº 10.983, de 26/04/16. “Ciente”. Processo nº. 2197/16. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 10.982, de 26/04/16. “Ciente”. Processo nº. 2198/16. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 10.985, de 28/04/16. “Ciente”. Processo nº. 2090/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Barbeiro Profissional' 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2091/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia do Tatuador Profissional' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2093/16. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o 'Dia Municipal da Doença de Alzheimer' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2094/16. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à criação de um centro de referência para pessoas com a 

doença de Alzheimer na rede municipal de saúde do município de São Caetano 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  2 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2095/16. Flávio Martins Rstom. Projeto 

de Lei que “Institui o estimulo à criação da campanha permanente de orientação 

e detecção da doença de Alzheimer e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2102/16. 

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 Prevenção 

de Lesões Medulares Provocadas por Mergulho em Águas Rasas' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2103/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

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

Caetano do Sul, o 'Dia Municipal das Pessoas com Paralisia Cerebral', e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2104/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo ao fornecimento gratuito de carrinhos motorizados para 

pessoas com deficiência física, idosos e gestantes em centros comerciais, 

'shopping centers', hiper e supermercados, e dá outras providências.”. “Às 

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

2178/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

instalação de equipamentos que possibilitem o uso de energia solar pelas 

escolas municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às 

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

2179/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

não realização de cobrança abusiva de multas ou taxas dos consumidores, pelo 

extravio ou danificação de comanda, cartão de consumo ou congênere e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2180/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à afixação de placa informando o número do telefone 

e o endereço do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e 

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

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2045/16 e 2046/16. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a colocação de um semáforo de trânsito na rua 

Heloísa Pamplona, cruzamento com a rua Municipal, Fundação; e a instalação 

de lombada na rua Municipal, altura do nº 250, Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2047/16. Severo Neto de Oliveira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando instituir o “Programa Educação Anti-Drogas”, 

as escolas da rede pública de ensino municipal e cria o selo “escola sem 

drogas”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2054/16 a 2071/16. Severo 
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Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas defronte ao prédio da USCS - Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

toda a extensão da rua Natale Furlan, Barcelona; a repintura da faixa de 

pedestres localizada na rua Sebastião Diogo, confluência com a rua Santo 

André, Boa Vista; a instalação de bueiros próximos à rua Oriente e alameda 

Cassaquera, Barcelona; a manutenção dos sanitários em funcionamento no 

Terminal Rodoviário Nicolau Delic, situado na rua Serafim Constantino, 

centro; a limpeza e manutenção das dependências do cemitério das Lágrimas. 

estrada das Lágrimas, Jardim São Caetano; realizar o recapeamento asfáltico 

em toda extensão na rua Oriente, esquina com a alameda Cassaquera, 

Barcelona; a manutenção e a revitalização dos equipamentos e do espaço da 

praça Lucindo Cândido, localizada no encontro da avenida Guido Aliberti. rua 

Capivari, Nova Gerty; o recapeamento asfáltico do leito carroçável, na 

confluência da rua Giácomo Dalcin, com a Nelly Pellegrino, Nova Gerty; a 

concessão de descontos no ISS (Imposto Sobre Serviço) ou IPTU (Imposto 

Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), aos munícipes e 

estabelecimentos comerciais que se utilizarem de energia solar; a remoção das 

raízes da árvore defronte ao número nº 338 da rua Antônio Garbelotto, 

Barcelona; a repintura da sinalização de solo “pare”, bem como a faixa de 

travessia de pedestres, na confluência das ruas Giovanni Thomé e São Paulo, 

Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a 

extensão da rua Bandeirante, Barcelona; a pintura de faixa para travessia de 

pedestres ou a instalação de lombofaixa em frente a UBS Moacir Gallina, rua 

Casemiro de Abreu, Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão da rua Antônio Bento, Santa Paula; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Joana 

Angélica, Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações das passagens de pedestres existentes ao lado das torres de 

transmissão da Eletropaulo, rua Manoel Coelho, Centro; e a pinta de faixa de 

pedestre defronte ao nº 915 da rua Espírito Santo, bairro Santo Antônio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2073/16 a 2077/16. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a colocação de um ponto de ônibus coberto na 

rua dos Meninos, 386, Nova Gerty; efetuar a troca dos bancos assento no Centro 

Policlínico Gentil Rstom, na avenida Tietê, 301, Nova Gerty; o recapeamento 

do asfalto na rua Capeberibe, 720, Barcelona; determinar a Guarda Civil 
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Municipal, rondas intensivas no Centro; e determinar a Guarda Civil 

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

Processo nº. 2079/16. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a poda dos matos na EMEF Oswaldo Samuel 

Massei, localizada da rua Giovani Perucchi, 190, Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2080/16 a 2082/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: à instalação de semáforo no cruzamento da rua Pindorama, com a 

rua Castro Alves, Olímpico; implantar uma sala de atividades objetivando 

recreação das crianças enquanto aguardam passar pela consulta com oftalmo 

no Hospital de Olhos Doutor Jaime Tavares, localizado na rua Peri, 361; e 

pintura de faixa de travessia de pedestres, em frente ao Centro Policlínico 

Gentil Rstom, localizado na avenida Tietê, 301, Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2084/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando para instituir o programa 'Pé na Faixa' 

no município de São Caetano do Sul e dá outras providências. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2085/16 a 2089/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma da tampa do bueiro na rua Herculano de Freitas, 

esquina com a rua Municipal, bairro Fundação; a poda da árvore na rua 

Herculano de Freitas, nº 650, bairro Fundação; a reforma da valeta na rua 

Regente de Araújo Lima, nº 118, bairro Fundação; estudos visando a retirada 

de água parada na rua Regente de Araújo Lima, esquina coma rua Graça 

Aranha, bairro Fundação; e a proibição de estacionar do lado direito da via na 

rua Bueno de Andrade, em toda sua extensão, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2092/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção do ar condicionado do 

Atende Fácil, situado na rua Major Carlos Del Prete, nº 651, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2097/16 a 2100/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o retorno das peruas para Serviço de Atendimento Móvel de 

Emergência (SAME) 199 na remoção de pacientes; sinalização horizontal na 

rua Rio Negro com a rua Amazonas; a retirada de um veículo abandonado 

marca Fiesta nas imediações Base Comunitária de Segurança do bairro 

Cerâmica; e verificar a iluminação da praça da Bíblia localizada na avenida 

Roberto Simonsem com avenida Goiás, bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2170/16. Fabio Constantino Palacio. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a retirada do veículo de placa DIH-
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5758, I/Peugeot, que encontra-se abandonado, há mais de um ano, na 

confluência das ruas São Paulo e Nossa Senhora de Fátima. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2175/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de rede wifi, na praça São 

Caetano Di Thiene, localizada na avenida Goiás, rua Oswaldo Cruz, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2181/16 a 2185/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da praça 

Luiz Olinto Tortorello, avenida Goiás cruzamento com a rua Manoel Coelho, 

bairro Santo Antônio; a limpeza da galeria de águas na rua Romão Belchior 

Peres, em toda sua extensão, bairro Olímpico; à implantação do uso de energia 

solar em todas as escolas públicas municipais no âmbito do município de São 

Caetano do Sul; a instituição ao estímulo sobre a cobrança de multas ou taxas 

abusivas aos consumidores pelo extravio ou danificação de comanda, cartão de 

consumo ou congênere no âmbito do município de São Caetano do Sul; e a 

instituição do estímulo à afixação de placa informando o número telefônico e 

endereço do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e 

privado, no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2199/16. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a limpeza da rua Professora Maria Macedo, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2201/16. Jorge Martins Salgado. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Professora Maria Macedo, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2202/16 a 2209/16. Severo Neto de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: adequação dos rebaixos em todo o entorno da escola anne 

sullivan, posto que as faixas de pedestres ali existentes não estão alinhadas aos 

rebaixos dos passeios públicos utilizados pelos cadeirantes. alameda Conde de 

Porto Alegre, Santa Maria; reforma no quarteirão onde se situa a escola anne 

sullivan. alameda Conde de Porto Alegre, Santa Maria; reforma do passeio 

público, em todo o quarteirão, compreendido, entre a alameda São Caetano e 

alameda Araguaia. rua Arlindo Marchetti, Santa Maria; reforma do passeio 

público em toda a extensão da rua José de Alencar, Santo Antônio; intensificar 

o serviço de varrição e limpeza na praça Di Thiene, avenida Dr. Augusto de 

Toledo, Santa Paula; reforma dos assentos públicos contidos na praça Di 

Thiene, avenida Dr. Augusto de Toledo, Santa Paula; a possibilidade de aplicar 

a liberação da Zona Azul, no entorno dos nosocômios desta municipalidade; e 

a revitalização da praça Di Thiene, avenida Dr. Augusto de Toledo, Santa 
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Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2023/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Adonel de Souza 

Maciel, em toda sua extensão, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2024/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Piracicaba, 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. 2025/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Piabanha, 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. 

2026/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Alfredo Inácio Trindade, em toda sua extensão, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2027/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Aquidaban, em toda sua extensão, Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2028/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Dr. Manoel de 

Abreu, 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. 2029/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na travessa Guanabara, 

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. 2030/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Lamartine Babo, em toda sua 

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

Processo nº. 2031/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Manoel Pedro Vilaboim, 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. 

2032/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Miguel Almansa Garcia, em toda sua extensão, centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2033/16. 

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, altura do nº 207, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2034/16. 

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. 2035/16. Aparecido 

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

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

Samuel Schwarts, 51, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2036/16. 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 14, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2037/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Guaporé, altura do nº 594, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2038/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Goitacazes, em toda sua extensão, Centro. Colocado em 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  8 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2039/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Baraldi, 668, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2040/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Acana, 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. 2041/16. Aparecido 

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

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

Santa Rosa, em toda sua extensão, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2042/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Adonel de Souza 

Maciel, em toda sua extensão, bairro São José. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2043/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Comendador 

Gervásio Seabra, 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. 2044/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Joaquim Nabuco, 

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. 2048/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas em toda a extensão da rua Antônio Bento, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2049/16. 

Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

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

Processo nº. 2050/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando 

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

toda a extensão da rua Natale Furlan, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2051/16. Severo Neto de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na avenida Goiás, defronte ao prédio da USCS, 

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

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

2052/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das 

passagens de pedestres existentes ao lado das torres de transmissão da 

Eletropaulo, entre as ruas Manoel Coelho - Santa Catarina e Santa Catarina - 

Rio Grande do Sul, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2053/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando 

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

toda a extensão da rua Joana Angélica, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2072/16. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas no Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2078/16. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2110/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à BR Express Transp. Doc. Valores Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2111/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Matilde Restaurante e Feira Limpa, pela 
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parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2112/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Escola de Informática e Idiomas Evolute 

Ltda, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2113/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Gulliver Ind. de Brinquedos, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2114/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à San Diego Serviços de Manutenção Ltda, 

pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2115/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à e.c.g. Engenharia, Construções e Geotécnica Ltda, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2116/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Adria Alimentos do Brasil Ltda, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 
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Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2117/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Distribuidora de Bebidas HS, pela parceria 

no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2118/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Rothieh Terceirizações e Serviços Ltda, 

pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2119/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Centro de Reciclagem de São Caetano Do Sul - Projeto DAE 

Sistema Cooperativa, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do 

município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com 

a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que 

buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2120/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Guardian Terceirizações de Serviços Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2121/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Roveri e Roveri Advogados Associados - 

EPP, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 
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desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2122/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Original Tapetes, pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2123/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações à Rasut Confecções Ltda, pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2124/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações à Consulcred Recuperação de Crédito, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2125/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à ABC Medicina e Segurança do Trabalho 

Ltda, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2126/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Colégio Técnico Singular Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 
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trabalho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2127/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Plásticos Calfa Com. E Representação - 

Marfinite, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de 

São Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição 

da desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2128/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Transporte Coletivo São Cipriano Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2129/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Autostar Com. Imp. Exp. Partes e Peças 

Automotivas Ltda, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do 

município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com 

a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que 

buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2130/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Comercial Oswaldo Cruz, pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2131/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações à Griff Consultoria em Mão de Obra Temporária e Efetiva, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

de trabalho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 
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esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2132/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações ao Studio Felina M.E., pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2133/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Academia Italy, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2134/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Pérola ind. de prod. Automotivos, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2135/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à A.F. Agência de Empregos, pela parceria 

no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2136/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Lanchonete e Estacionamento Alceu e 

Ligia, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2137/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações à Q.Teck Consultoria e Engenharia Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2138/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Apetece Sistemas de Alimentação S/A, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2139/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à R4 Terceirizações e Serviços Ltda, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2140/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Grupo AMA Serviços Personalizados 

Ltda., pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2141/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à C&C Serviços de Limpeza Predial Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2142/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Marcelo’s a Rigor Aluguel de Trajes e 

Rigor e Social, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do 
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município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com 

a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que 

buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2143/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Passanderia Ferro a Vapor, pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2144/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações à Padaria e Confeitaria Samara, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2145/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Alfara Lanchonete e Restaurante Ltda., pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2146/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Steak House Restaurantes Brasil Ltda., pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2147/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Ápice Artes Gráficas Ltda., pela parceria 

no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  17 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2148/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à RV Segurança Patrimonial Ltda., pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2149/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações ao Restaurante Terraço da Visconde, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2150/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Assistpark Consórcio de Estacionamento 

Rotativo de São Caetano do Sul, pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2151/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações à Haroluz Com. e Eletrica Eireli Ltda., pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2152/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Sector Manutenção e Limpeza Ltda., pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2153/16. 
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Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Marcos Borges Gestão de 

Correspondências Ltda., pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do 

município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com 

a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que 

buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2154/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Depósito de Material de Construção Só Construção Ltda., 

pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2155/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Fernandes & Almeida Restaurante Ltda., pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2156/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Manserv Montagem e Manutenção S/A, 

pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2157/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Pigma Gráfica e Editora Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2158/16. 
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Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Companhia Brasileira de Distribuição - 

Extra Hipermercado, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do 

município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com 

a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que 

buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2159/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Afa Plásticos Ltda, pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2160/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações à Indústria de Móveis Bartira Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2161/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Johnson Controls do Brasil Automotive 

Ltda, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2162/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à TS Terceirização Serviços Combinados Ltda-ME, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2163/16. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais de Voto de Congratulações à Aparecido Viana Imóveis Ltda, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2164/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à CIEE - Centro de Integração Empresa 

Escola, pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2165/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à QB do Brasil - Quaterback do Brasil Ind. Com. de Gabinetes 

e Acessórios para Banheiros Ltda, pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2166/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações à Kalf Ind. Com. de Plásticos Ltda, pela parceria no 

desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na 

geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade social, 

ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2167/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à VIP Transportes Urbanos Ltda, pela 

parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São Caetano do 

Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da desigualdade 

social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam recolocação no mercado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2168/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações à Restaurante W.A. Wilson Refeições Ltda, 
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pela parceria no desenvolvimento socioeconômico do município de São 

Caetano do Sul, na geração de empregos, contribuindo com a diminuição da 

desigualdade social, ofertando dignidade aos munícipes que buscam 

recolocação no mercado de trabalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2169/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Transbraçal Serviços Ltda., pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico do município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2173/16. Fabio Constantino 

Palacio. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Senhor Marco Antônio Sernagiotto Junior, por sua 

nomeação ao cargo de Coordenador Regional de Métricas e Estatística, da 

União dos Escoteiros do Brasil - região de São Paulo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2186/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Guaporé, 592, 

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

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

2187/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua dos Mármores, 121, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2188/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Romão Belchior 

Peres, 53, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2189/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Augusta Dalcin Boteon, 55, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2190/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 
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Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Collygni, 56, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2191/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Marconi, 24, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2192/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na avenida Paraíso, 113, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2193/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Herculano de 

Freitas, 522, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2194/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na avenida Tietê, 686, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2195/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Municipal, 266, 

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

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

2196/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Pedro José Lorenzini, 192, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2200/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento 

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

ostensivas na rua Professora Maria Macedo, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2210/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

de dança do CISE Francisco Coriolano de Souza, pela conquista da medalha de 

prata na 17ª Edição dos Jogos da Terceira Idade de Santo André, a JOTISA 
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2016. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2211/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas na avenida Walter Thomé, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2212/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Senador Vergueiro, travessa 

Vicente Tampini, rua José Ribeiro Sales, rua Luísa Garbelotto Cavassani e rua 

José do Patrocínio, centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2227/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao integrante da equipe 

de revezamento na passagem da Tocha Olímpica pela cidade de São Caetano 

do Sul, o Senhor Edgar Ozon. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2236/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua José Roberto, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2237/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Lourdes, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2238/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

Perucchi, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2239/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2240/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Juruá, altura do nº 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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2241/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Ceará, altura do nº 47, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2242/16. Aparecido Inácio da 

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

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

nº 38, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2244/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal, 

Sérgio Fernando Moro, por ter sido eleito uma das “100 Personalidades mais 

influentes do Mundo”, por meio da revista americana 'Time', no último dia 26 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2253/16. 

Sidnei Bezerra da Silva e Outros. Requerimento à mesa diretora solicitando 

tornar ineficaz a Certidão subscrita por esta presidência, datada de 28 de março 

de 2016, ao Senhor José Auricchio Júnior, ex-Prefeito Municipal, a qual tende 

a suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 442/2015. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado, Vereador Roberto Luiz Vidoski ausente.”. 

Processo nº. 2254/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao exmo Senhor Diretor do 

Hospital São Caetano Dr. Roberto Rodrigues Junior, pelo brilhante 

desempenho na direção do Hospital São Caetano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2255/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Dr. Marcos Sidnei Bassi - Reitor da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul, e a Senhora Ivone Braido Voltarelli - Secretária Municipal de Educação, 

pela presença e apoio que contribuiu de maneira efetiva para a realização e 

sucesso do forum denominado “Todos pela Educação”. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2261/16. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na praça Moraes Sarmento,rua Nestor Moreira e rua 

Maria Teixeira Mourão Maresti , bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 2105/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Prefeito municipal, visando informações 

referentes ao imóvel localizado na rua dos Castores, nº 60 - bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com três votos favoráveis”. 

Processo nº. 2109/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando 

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

Senhor Walter Junior. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2222/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Amelia 

Alves Capelan. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2231/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Rubens 

Garcia. 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: Walter Junior, Amelia Alves Capelan e Rubens Garcia. 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. Faz uso da palavra os Nobres Edis: Aparecido Inácio da Silva, 

Eder Xavier e Edson Roberto Parra. O Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura 

Ramos, solicita e o Vereador Roberto Luiz Vidoski assume a presidência da 

Mesa. Dando continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Faz uso da palavra o Nobre Edil: Jorge Martins Salgado. O Sr. Presidente, 

Paulo Higino Bottura Ramos, reassume presidência da Mesa. Dando 

continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da 

palavra os Nobres Edis: Roberto Luiz Vidoski e Sidnei Bezerra da Silva. 

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 1899/16. Prefeitura 

Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

criação do Sistema de Controle Interno da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul – USCS, e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de 

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

favorável. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa Emenda 

Única, informando que a votação será realizada sem prejuízo da Emenda 
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Única. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno, sem prejuízo 

da Emenda Única”. A Vereadora Magali Aparecida da Selva Pinto solicita a 

dispensa da leitura da Emenda Única. Colocado em votação a dispensa da 

leitura da Emenda Única, fica “Aprovada”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Rejeitada a Emenda Única, com três votos favoráveis”. Tendo a Emenda 

Única sido rejeitada, o Sr. Presidente solicita que “Publique-se na forma 

original”. II - Processo nº 0133/2015. Fabio Soares de Oliveira. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui a inclusão de matéria sobre ‘Noções 

de Ética e Práticas de Segurança na Internet’, no contraturno das escolas da 

Rede Municipal de Ensino Fundamental de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério 

do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a 

critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. III - Processo nº 1039/15. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª 

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

Projeto ‘Recomeçar – Torne-se uma Empresa Amiga da Terceira Idade’ 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”. IV - Processo nº 1149/15. 

Francisco de Macedo Bento. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à disponibilização de médicos nas EMIS e EMEIS do 

município de São Caetano do Sul, na forma que especifica 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”. V - Processo nº 1151/15. Francisco 

De Macedo Bento. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à veiculação de publicidade comercial em táxis, 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 1º 

Turno”. VI - Processo nº 1594/15. Valderi Pinto De Sousa. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei Que “Institui no Calendário Oficial de Datas e 
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Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de Conscientização para 

o Uso Racional da Água’ 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 1988/15. Aparecido Inácio da Silva. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo à inclusão do ‘Casamento Comunitário’ 

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 1º Turno”. VIII - 

Processo nº 2140/15. Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo à presença de profissionais de 

odontologia nas Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, às 

dezoito horas e quarenta 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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