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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE MAIO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e oito 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 14ª 

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. 5385/14. Prefeitura Municipal Veto 

Total aposto pelo Sr. Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 5630 que “Altera 

dispositivos da Lei nº 3347, de 21 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a 

isenção e descontos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e das taxas 

que especifica, nas condições estabelecidas e dá outras providências”, de 

autoria do Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul. Ofícios do Pró-Reitor Administrativo e Financeiro da USCS, 

encaminhando cópia do convênio celebrado entre a autarquia e o ICMATUS e 

a cópia do convênio celebrado entre a autarquia e a Sociedade Beneficente de 

Senhoras – Hospital Sírio Libanês. “Ciente”. Processo nº. 2403/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Estimula a criação do Programa 

'Um Dia Sem Carne' nas escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2405/16. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à inclusão, nos programas esportivos, as modalidades 

adaptadas para pessoas com deficiência, nas escolas da Rede Municipal de 

Ensino e centros esportivos do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2438/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

Lei que “Institui a obrigatoriedade de colocação de telas de proteção tipo FSB 

em ralos de piscinas públicas e coletivas do município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2439/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à colocação de placas informando "Curta 
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Duração", para estacionamento rotativo nas imediações de hospitais, pronto-

socorros e velórios do município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2445/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo para que as empresas de transportes coletivos 

disponibilizem assentos infantis (cadeirinhas de segurança) para menores de 

sete anos, no âmbito do municipio de São Caetano do Sul , e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2446/16. 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 do Sistema Braille’, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2462/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo a criação da 'Semana da Cultura Escolar' nas 

instituições de ensino público, 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. 2364/16. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Frieda e Maringá, bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2365/16 a 2367/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: limpeza e dedetização 

de galerias de águas pluviais; proibir empresas de telefonia e congêneres que 

tenham alvará de atuação no território de São Caetano do Sul, no serviço de 

acesso à internet, de limitarem, suspenderem e/ou reduzirem, por uso, o plano 

de dados contratado; e dispor sobre normas para a prestação de serviço de 

transporte individual, em táxis, para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2370/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estimular a implantação de projeto de capoeira nas escolas públicas municipais 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2371/16 e 

2372/16. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de faixa elevada para 

travessia de pedestres - lombofaixa, no cruzamento da rua Castro Alves com a 

avenida Vital Brasil Filho, bairro Cerâmica; e a contratação de cirurgiões 

dentistas, protéticos no Centro Odontológico Maria Robilota Torres, localizado 

na rua Lourdes, 525, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2374/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a 

permanência de uma viatura de segunda à quinta-feira no horário das 22 às 23 

horas, na avenida Goiás, 233, esquina com a rua Major Carlos Del Prete, novo 

campus da USCS - pós-graduação, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2376/16 a 2383/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: implantação de lombofaixa para travessia de pedestres, em frente 

ao Colégio Fênix, unidade infantil - localizado na avenida Vital Brasil Filho, 

209; a realização e a revitalização da área ajardinada em frente a EMEF 28 de 

Julho e a completa manutenção no ponto digital localizado na rua Oriente, 501, 

em frente ao portão da EMEF 28 de Julho, bairro Barcelona; a implantação de 

lombofaixa para travessia de pedestres, em frente ao Colégio Fênix, localizado 

na rua Martim Francisco, 472, Santa Paula; a instalação de lombofaixa para 

travessia de pedestres, em frente a EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada 

das Lágrimas, 320 , Jardim São Caetano; a instalação de lombofaixa para 

travessia de pedestres, em frente a EMI Thereza Coan Fiorotti e EMEI Jacob 

João Lorenzini, localizadas na rua Ulisses Tornincasa, 160, São José; a 

instalação de lombofaixa para travessia de pedestres, em frente a EMI Fernando 

Pessoa, localizada na rua Flórida, 525, bairro Barcelona; a implantação de 

lombofaixa para travessia de pedestres, em frente a EMI Matheus Constantino, 

localizada na rua Silvia, 1743, bairro Nova Gerty; e realizar a reforma e 

revitalização nas instalações da EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada das 

Lágrimas, 320, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2387/16 a 2392/16. Severo Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no entorno da praça Salvador 

Quero Lopes. rua Madeira, bairro Santa Maria; instalar uma lombofaixa no 

cruzamento da rua Iguaçú com a rua Marlene, bairro Nova Gerty; a instalação 

de lombofaixa defronte ao nº 830 da rua Ivaí, bairro Santa Maria; recapeamento 

em toda a extensão da rua Peri, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização da pista 

de cooper em toda a sua extensão na rua Nazaret, bairro Barcelona; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da 

rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2395/16 a 2402/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

constituir comissão de moradores objetivando realizar benfeitorias e zelar pela 

praça Alessandro de C. Fiúza, bairro Olímpico; realizar a reforma e 

revitalização nas instalações da EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada das 
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Lágrimas, 320, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas proximidades da EMEI Irineu da Silva, localizada na 

estrada das Lágrimas, 320, Jardim São Caetano; realizar limpeza da caixa 

d'água da EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada das Lágrimas, 320, 

Jardim São Caetano; desativar o banheiro localizado na divisa da EMEI Irineu 

da Silva com o Bosque do Povo, ambos localizados na estrada das Lágrimas, 

320, Jardim São Caetano; disponibilizar mão de obra especializada a fim de 

realizar benfeitorias nas instalações da EMI Alfredo Rodrigues, localizada na 

avenida Papa João XXIII, 601, Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Boa Vista, principalmente nas 

proximidades do residencial São Caetano, localizado na rua Santo André, 379, 

bairro Boa Vista; e a manutenção geral da iluminação nas ruas do bairro Boa 

Vista, próximo ao residencial São Caetano, e a instalação de braços de 

iluminação visando substituir a iluminação atual por lâmpadas de led, 

principalmente na rua Santo André, 379, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2406/16 a 2408/16. Eder Xavier. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o reparo das calçadas, na rua Tenente Antônio João - bairro 

Cerâmica; proceder o recolhimento de entulho deixado por munícipes, na rua 

Tenente Antônio João, em frente ao número 371, bairro Cerâmica; e a limpeza 

do terreno (Matarazzo), bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2410/16 a 2413/16. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: , com urgência, poda 

de árvores ao longo da rua Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica; a limpeza 

constante na estação da CPTM ao lado da rua Perrella - bairro Fundação; a 

instalação de uma lombofaixa no cruzamento das ruas Heloísa Pamplona com 

municipal, bairro Fundação; e a instalação de um corrimão central, na escadaria 

da estação da CPTM que dá acesso à rua Perrella, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2414/16. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2416/16 e 2417/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revisão das 

lâmpadas nas quadras e no campo de futebol do CER Luiz Baraldi - GISELA, 

rua Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista; e determinar a Guarda Civil 

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

Processo nº. 2419/16. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a revitalização completa no CER Alvi Celeste, 
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localizado na rua Domenico Botan, 91, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2421/16. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico, da avenida 

Presidente Kennedy, no trecho entre as ruas Arlindo Marchetti e Fernando 

Ferrari, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2422/16 a 

2425/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar imediatamente 

a contratação emergencial de 30 APIS, (Auxiliares de Primeira Infância), 

visando suprir a demanda apontada nas escolas de ensino infantil do município; 

em conjunto com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda de São Caetano do Sul), 

ampliar o número de bolsas de estudo a ser concedidas aos alunos de graduação 

que estejam devidamente inseridos nos critérios exigidos; a aquisição ou 

manutenção nas bombas d'água instaladas nas escolas do município; e 

manutenção na guia do calçamento em frente a Academia Aquaplay, localizada 

na avenida Paraíso, 394, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2426/16 a 2430/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a reparação dos fios elétricos pendurados, situados na rua Baraldi, 

altura do nº 1133, Centro; a poda das árvores localizadas na rua Campinas, 66, 

bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico da rua Maceió, 82, bairro Barcelona; 

o conserto da calçada situada na rua Padre Marcondes, altura do nº 24, bairro 

Cerâmica; e a poda das árvores localizadas na alameda João Galego, 560, bairro 

Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2431/16 a 2436/16. Sidnei 

Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico na rua 

Giácomo Dalcin, em toda a sua extensão, bairro Nova Gerty; o recapeamento 

asfáltico da rua Santos Parra, em toda a sua extensão, bairro Mauá; o 

recapeamento asfáltico da rua Raimundo Maffei, em toda a sua extensão, bairro 

Mauá; o recapeamento asfáltico da rua Octávio Hildebrando, em toda a sua 

extensão, bairro Mauá; o recapeamento asfáltico da rua Okinawa, em toda a sua 

extensão, bairro Mauá; e instalar um fraldário e/ou um espaço destinado às 

mães e seus bebês, nas dependências do Teatro Paulo Machado de Carvalho, 

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

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2437/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a elaboração de estudos 

para colocação de placas informativas no parque Catarina Scarparo D’Agostini 

(Chiquinho), com os seguintes dizeres: "abandono de animal é crime!" - Lei n° 

9.605/98 - art. 32 - pena de detenção de 3 meses a um ano e multa. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 2442/16 e 2443/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

bairros, em especial, no horário noturno, notadamente, nas imediações dos 

pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas 

que esperam o transporte público e prevenir ocorrências; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nos bairros, em especial, no horário das 5 às 

8 da manhã, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da 

cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte 

público e prevenir ocorrências. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2444/16. 

Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

aumentar o número de vagas de idosos e deficientes em nosso município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2448/16 e 2449/16. Eder Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a remoção dos veículos automotores estacionados, de maneira 

irregular, na na altura do nº 380 da avenida Tijucussu, bairro Olímpico; e a 

remoção dos veículos automotores estacionados, de maneira irregular, na rua 

Herculano de Freitas, com a municipal, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2393/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada das 

Lágrimas, 320, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2394/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas nas ruas do bairro Boa Vista, principalmente nas imediações do 

residencial São Caetano, localizado na rua Santo André, 379, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2404/16. 

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

de Voto de Congratulações pelo empenho da prefeitura no projeto de construir 

uma escola com tecnologia inovadora na geração de energia elétrica auto 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2409/16. 

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

Militar, visando rondas ostensivas ao redor da estação da CPTM, localizada na 

rua Perrella, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 2415/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no 

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

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

2418/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2420/16. 

Eder Xavier. Moção de apoio a toda diretoria executiva da associação 

comercial e industrial de São Caetano do Sul - ACISCS, biênio 2016-2018, 

pelo trabalho e esforço concentrados no sentido de melhorar as condições de 

trabalho dos comerciantes, especialmente no que tange à regulamentação das 

intervenções da Eletropaulo na cidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2440/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nos bairros, em especial, no horário das 5 às 8 da manhã, 

notadamente, nas imediações dos pontos e paradas de ônibus da cidade, a fim 

de garantir a segurança das pessoas que esperam o transporte público e prevenir 

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

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

2441/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nos bairros, em 

especial, no horário noturno, notadamente, nas imediações dos pontos e paradas 

de ônibus da cidade, a fim de garantir a segurança das pessoas que esperam o 

transporte público e prevenir ocorrências. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2447/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações na pessoa 

do Reverendíssimo Pastor Rogério Pardini, que comemorou 16 anos de 

fundação, nos dias 15 e 16 de maio de 2016. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2460/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

proximidades da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 

principalmente no período noturno, situada na avenida Goiás, nº 3400. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2461/16. 
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Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas principalmente no período noturno, 

na rua Ingá, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2463/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na alameda São Caetano, altura do nº 1960, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2464/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na travessa Nossa Senhora da Aparecida, 21, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2465/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na alameda São Caetano, altura do nº 2497, bairrio Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2466/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1031, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2467/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Votorantim, altura do nº 528, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2468/16. Aparecido 

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

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

Lomas Valentinas, altura do nº 75, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2469/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Doutor Durval 

Vilalva, altura do nº 104, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 2470/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua 28 de Julho, altura do nº 506, 

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

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

2471/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Ivaí, 762, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2472/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Marconi, 50, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2473/16. 

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, 240, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2474/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Octávio 

Hildebrando, 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. 2475/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Maximiliano Lorenzini, 168, 

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

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

2476/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Doutor Durval Vilalva, 152, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2477/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Heloísa Pamplona, 

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

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

2478/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 
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ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Perrella, 377, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2499/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Polícia Militar Feminina de São Caetano do Sul pela 

incansável luta em defender a todos que dela necessitam. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2506/16. Severo Neto de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE - Departamento de Águas 

e Energia Elétrica, visando desassoreamento do rio Tamanduateí, notadamente, 

entre a rua Mariano Pamplona e avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2513/16. 

Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Batalhão 

de Polícia de Choque Anchieta, visando rondas ostensivas notadamente, no 

bairro Fundação, por ser via fronteiriça com algumas comunidades, bem como, 

inúmeras áreas ermas provenientes de unidades fabris desativadas. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2514/16. Eclerson Pio 

Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das EMEIs e EMIs do 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2495/16. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

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

Peixoto Barros. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2498/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2520/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Euvira Alferman 

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

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

2521/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José Soares 
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dos Santos, aos 59 anos, no dia 16 de maio de 2016. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, Edil Paulo Higino Bottura Ramos, 

solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória dos seguintes: 

Senhor Cauby Peixoto Barros, Senhor Angelo Escudeiro, Senhora Euvira 

Alferman Quintilhano e Senhor José Soares 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. 

Usam da palavra os Edis: Aparecido Inácio da Silva, Eder Xavier, Edison 

Roberto Parra, Jorge Martins Salgado, José Roberto Espíndola Xavier, Paulo 

Roberto de Jesus, Roberto Luiz Vidoski e Sidnei Bezerra da Silva. Ninguém 

mais desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal e 

passa-se à fase da Ordem do Dia. A Primeira Secretária, Vereadora Magali 

Aparecida Selva Pinto procede a leitura da Ordem do Dia. I - Processo nº 

3207/14. Roberto Luiz Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à prática de brincadeiras antigas nas escolas de ensino 

fundamental da rede pública 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, favorável. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. II - Processo nº 3358/14. Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

Cadastro Único do Programa Viver Melhor 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”. III - Processo nº 5239/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a ‘Festa da Padroeira Nossa 

Senhora Aparecida’ promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida 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”. IV - 

Processo nº 6882/14. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à implantação de equipe 

multiprofissional na Rede Municipal de Ensino Infantil 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 
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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 0230/15. Fábio Soares de Oliveira.1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à instalação de 

dispensadores de álcool gel nos espaços reservados para a guarda dos carrinhos 

utilizados para o transporte de mercadorias nos hipermercados, supermercados, 

mercados e comércios assemelhados situados no município 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, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Turno”. VI - Processo nº 1932/15. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª 

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

compartilhada de praças 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”. VII - Processo nº 2283/15. Eder 

Xavier. 1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à inclusão das disciplinas OSPB (Organização Social e Política 

Brasileira) e EMC (Educação Moral e Cívica), no contraturno das escolas da 

Rede Municipal de Ensino 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. Em questão de ordem o autor, Vereador 

Eder Xavier, solicita arquivamento do projeto. Colocado em votação o pedido 

de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se”. VIII - Processo nº 

4830/15. Marcel Franco Munhoz. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à disponibilização de obras em Braile nas bibliotecas e 

unidades de ensino 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”. Esgotados os motivos que nortearam 

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

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

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

Secretária............................................................................................................. 
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PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


