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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS SETE DIAS DO 

MÊS DE JUNHO 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 17ª 

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. 0137/16. Ofício do sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do decreto nº 10.992, de 23/05/16. “Ciente”. 

Processo nº. 2756/16. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui o 

incentivo à afixação de placa de orientação ao consumo sustentável, nos 

estabelecimentos municipais de ensino de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2799/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Estimula o fornecimento gratuito de pulseira de identificação a 

crianças de até doze anos em eventos públicos realizados em locais abertos 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. 

2800/16. Mesa Diretora. Projeto de resolução que “Autoriza a Mesa da Câmara 

a dispor dos bens que especifica e dá outras providências “. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2812/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Proíbe o uso de gases 

inflamáveis para preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou 

decorativo 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. 2813/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Concede prioridade no atendimento às pessoas com diabetes nos 

casos da realização de exames médicos em jejum total e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2814/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Estimula o programa 'Mulher Política', dispondo sobre medidas de 
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incentivo à participação feminina na política e dá outras providências.”. “Às 

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

2816/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

implantação e instalação de microfones, alto falantes e amplificadores, fixos ou 

portáteis, em todas as salas de aula das escolas públicas e privadas situadas no 

município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2853/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à implantação 

de uma área reservada à frente dos veículos, nos cruzamentos das vias públicas, 

para motocicletas e bicicletas 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. 2854/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de 

Lei que “Institui o estímulo a emissão de senha em Braile e chamada de voz 

para atendimentos de deficientes visuais 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. 2855/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao cadastro automático 

à tarifa social de água e esgoto da pessoa beneficiada pelo programa bolsa 

família 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. 2856/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à criação de novas faixas de desconto da tarifa social de água e 

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

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

nºs. 2735/16 a 2739/16. Severo Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o conserto e 

desentupimento da grelha de escoamento de águas pluviais na rua Juruá, na 

esquina com a rua Octávio Hildebrando, Mauá; manutenção do passeio público 

na rua Juruá, confluência com a rua Octávio Hildebrando, Mauá; instalação de 

ponto de ônibus com cobertura na rua Juruá, esquina com a rua dos Castores, 

Mauá; ampliar o itinerário do Circular Saúde para que possa vir a atender os 

munícipes usuários do CAPS; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão da rua Prestes Maia, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2742/16. Fabio Constantino Palacio. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a pintura de faixa de “carga e 

descarga” na rua Casemiro de Abreu, ao lado do n° 235, confluência com a 

avenida Senador Roberto Simonsen, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2745/16 a 2753/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

realizar a extensão da pintura de solo com os dizeres “carga e descarga” na rua 

Rafael Correa Sampaio, 214, Santo Antônio; realizar demarcação de solo para 

estacionamento de moto na rua Rafael Correa Sampaio, 214, Santo Antônio; 

reposição de lâmpadas e manutenção na fiação e nos reatores da Biblioteca Paul 

Harris, localizada na avenida Dr. Augusto de Toledo, 255, Santa Paula; ampliar 

o número de agentes do PSF, (Programa Saúde da Família) a fim de realizar as 

visitas domiciliares com maior frequência e cobrir com essa atenção 

especializada todas as áreas do município; a execução de manutenção nos 

brinquedos localizados no Espaço Verde Chico Mendes, Cerâmica; criar o 

circuito municipal de apresentação das orquestras e corais das igrejas 

evangélicas nos parques da cidade; Indicação ao Senhor. Prefeito, objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

praça Lucindo Cândido, Nova Gerty; a execução de revitalização geral, limpeza 

e manutenção nos brinquedos localizados na praça Lucindo Cândido, Nova 

Gerty; e utilizar o terreno da quadra que pertencia ao Lar Escola Irmão 

Alexandre, a fim de implantar a casa de apoio à mulher vítima de violência 

doméstica em São Caetano do Sul, localizado na praça dos Castores, 60, centro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2755/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando separação das recepções 

do pronto socorro adulto para moradores e não moradores da cidade de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2757/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando readaptação 

viária da rua Capivari, com a rua Vieira de Carvalho, Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2759/16 a 2762/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: recapear calçada da alameda Araguaia, altura dos números 

650 e 644; efetuar urgente poda da árvore na avenida Vital Brasil, altura dos 

números 593 e 589, Santa Paula; retirar fradinhos da calçada na praça Cardeal 

Arco Verde; e verificar o acúmulo de água empoçada na base da AES 

Eletropaulo na rua Nazaret, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2763/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando intensificar a fiscalização por meio de agentes de trânsito, visto que 

apesar das sinalizações indicarem a proibição de estacionamento em um dos 

lados da via, é comum motoristas estacionarem irregularmente: rua Antônio 

Martorelli, Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2764/16 a 

2769/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 
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a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes, principalmente no 

dia 18 de junho, nas imediações da EMEI Fortunato Ricci, situada na rua 

Oriente, 333, Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da EME - Escola Municipal de Ensino Alcina Dantas 

Feijão, principalmente no dia 04 de junho, situado na rua Capivari, 500, Nova 

Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da EMEF 28 de Julho, principalmente no dia 25 de junho, situada na rua 

Oriente, 501, Barcelona; Indicação ao Senhor. Prefeito, objetivando determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF - Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Raphael Pellegrino, principalmente 

no dia 11 de junho, situado na estrada das Lágrimas, 1656, Jardim São Caetano; 

Indicação ao Senhor. Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI - Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Leandro Klein, principalmente no dia 04 de junho, situada 

na rua Prestes Maia, 100, Nova Gerty; e Indicação ao Senhor. Prefeito, 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI - Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Olinto 

Tortorello, principalmente no dia 18 de junho, situada na rua clóvis bevilácqua, 

550, Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2771/16 a 2775/16. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEF - Escola 

Municipal De Ensino Fundamental Bartolomeu Bueno da Silva, principalmente 

no dia 04 de junho, situada na rua Maranhão, 22, Santo Antônio; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Senador 

Fláquer, principalmente no dia 02 de julho.rua Heloísa Pamplona, 180, 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da EMEI Prof. Olynto Voltarelli Filho, principalmente no dia 25 de 

junho. avenida Paraíso, 520, Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da EMEI Oswaldo Samuel 

Massei, principalmente no dia 11 de junho.rua Giovani Perucchi, 190, osvaldo 

cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da EMEI Prof. Rosalvito Cobra, principalmente no dia 02 de julho. rua Silvia, 

670, Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2797/16. Eclerson Pio 

Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a elaboração de 

estudos visando manutenção geral na EMI Ângela massei. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2804/16 e 2805/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: estudos no sentido de dispor sobre o limite do número de 

alunos nas salas de aula que possuem estudantes com deficiência matriculados; 

e instalação de botão do pânico e gps e integração das câmeras de vídeo dos 

ônibus com o sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança 

pública. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2808/16 a 2811/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a troca da porta do banheiro de 

deficiente da Unidade Básica de Saúde Dr. Ângelo Antenor Zambom. rua 

Vanda, 11, Boa Vista; a aquisição de geladeira reserva para a Unidade Básica 

De Saúde Dr. Ângelo Antenor Zambom. rua Vanda, 11, Boa Vista; a troca das 

cadeiras dos consultórios médicos da unidade básica de saúde Dr. Ângelo 

Antenor Zambom. rua Vanda, 11, Boa Vista; e a concessão de pelo menos 150 

vagas para o munícipes desempregados junto ao programa auxílio para cursos 

técnicos profissionalizantes - sancatec. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2815/16. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a inserção de mais vagas para idosos nas ruas de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2817/16 a 2826/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização da manutenção do recapeamento 

asfáltico, na altura do número 265, da rua Engenheiro Cajado de Lemos, 

Cerâmica; que sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das águas 

pluviais, bem como para que seja efetuada a limpeza das bocas de lobo, 

notadamente no bairro Nova Gerty; que sejam realizadas obras de melhoria no 

escoamento das águas pluviais, bem como para que seja efetuada a limpeza das 

bocas de lobo, notadamente no bairro Olímpico; a que sejam realizadas obras 

de melhoria no escoamento das águas pluviais, bem como para que seja 

efetuada a limpeza das bocas de lobo, notadamente no bairro Oswaldo Cruz; 

que sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das águas pluviais, bem 

como para que seja efetuada a limpeza das bocas de lobo, notadamente no 

bairro Prosperidade; que sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das 

águas pluviais, bem como para que seja efetuada a limpeza das bocas de lobo, 

notadamente no bairro São José; que sejam realizadas obras de melhoria no 

escoamento das águas pluviais, bem como para que seja efetuada a limpeza das 

bocas de lobo, notadamente no bairro Santa Maria; que sejam realizadas obras 

de melhoria no escoamento das águas pluviais, bem como para que seja 

efetuada a limpeza das bocas de lobo, notadamente no bairro Santo Antônio; 

que sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das águas pluviais, bem 

como para que seja efetuada a limpeza das bocas de lobo, notadamente no 
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bairro Santa Paula; e Indicação ao Senhor. Prefeito, objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas , nas imediações da Avenida do 

Estado, Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2828/16 a 2835/16. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de estudos e tratativas 

para que seja efetuada a limpeza das bocas de lobo, notadamente das situadas 

na Avenida do Estado, Fundação; a realização de estudos e tratativas para que 

sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das águas pluviais, bem 

como para que seja efetuada a limpeza das bocas de lobo, notadamente no 

bairro Boa Vista; a realização de estudos e tratativas para que sejam realizadas 

obras de melhoria no escoamento das águas pluviais, bem como para que seja 

efetuada a limpeza das bocas de lobo, notadamente no bairro Barcelona; a 

realização de estudos e tratativas para que sejam realizadas obras de melhoria 

no escoamento das águas pluviais, bem como para que seja efetuada a limpeza 

das bocas de lobo, notadamente no Centro; que sejam realizadas obras de 

melhoria no escoamento das águas pluviais, bem como para que seja efetuada 

a limpeza das bocas de lobo, notadamente no bairro Cerâmica; que sejam 

realizadas obras de melhoria no escoamento das águas pluviais, bem como para 

que seja efetuada a limpeza das bocas de lobo, notadamente no bairro 

Fundação; que sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das águas 

pluviais, bem como para que seja efetuada a limpeza das bocas de lobo, 

notadamente no bairro Jardim São Caetano; e que sejam realizadas obras de 

melhoria no escoamento das águas pluviais, bem como para que seja efetuada 

a limpeza das bocas de lobo, notadamente no bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2841/16 a 2852/16. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção nas valetas localizadas no cruzamento entre a rua 

Nestor Moreira, e rua Maria Teixeira Mourão Maresti, Cerâmica; instalar 

placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a “parada obrigatória”, 

e também, a sinalização de solo que esta via possui “mão dupla” na rua Prates, 

no cruzamento com o lado par da rua Visconde Inhaúma, Oswaldo Cruz; 

instalar placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a “parada 

obrigatória”, e também a sinalização de solo que esta via possui “mão dupla” 

na rua Catrip, no entroncamento rua Benjamin Constant, Barcelona; melhorias 

na iluminação da rua Conceição, Santo Antônio; a manutenção ou a notificação 

do responsável para a manutenção da calçada na rua Maranguá, nas 

proximidades do nº 11, bairro Olímpico; em tampar um buraco existente na rua 

das Mangueiras, nas proximidades do nº 366, lado oposto, bairro Oswaldo 
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Cruz; a manutenção ou a notificação do responsável para a manutenção da 

calçada de ambos os lados da rua Conceição, nas proximidades do nº 438, 

bairro Santo Antônio; a manutenção na valeta localizada no cruzamento entre 

a rua Amazonas, lado par e a avenida Paraíso, Oswaldo Cruz; a manutenção na 

manta asfáltica na rua Bom Pastor, nas proximidades do nº 77, Oswaldo Cruz; 

a revitalização da praça localizada no cruzamento entre a rua Lisboa, e a rua 

Bom Pastor, Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua Padre Manoel da Nóbrega, 

São José; e o recapeamento da rua barros, São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2872/16 a 2880/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o estímulo a novas faixas de desconto da tarifa social da água e 

esgoto no município de São Caetano do Sul; o estímulo ao cadastro automático 

à tarifa social de água e esgoto da pessoa beneficiada pelo programa bolsa 

família no âmbito do município de São Caetano do Sul; o estímulo a 

implantação de uma área reservada à frente dos veículos nos cruzamentos para 

motocicletas e bicicletas no âmbito do município de São Caetano do Sul; o 

estímulo a emissão de senha em Braile e chamada de voz para atendimento de 

deficientes visuais no âmbito no municipio de São Caetano do Sul; que seja 

feito o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Sebastião Diogo, altura 

do nº 99, Boa Vista; a demarcação de vaga de carga e descarga na rua Rio 

Grande do Sul, 283, Centro; a reforma da calçada na rua Rio Grande do Sul, 

altura do nº 386, Centro; a reforma da calçada na avenida Conde Francisco 

Matarazzo, 101, saída da passagem Gabriel Zambrana - túnel CPTM, 

Fundação; e que seja consertado um buraco e feito o recapeamento asfáltico no 

leito carroçável na rua Baraldi, 752, próximo ao cruzamento com a rua Roberto 

Simonsen, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2881/16 a 2884/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de nobreak na UBS Dr. 

Angelo Antenor Zambom, situada na rua Vanda, 11, Boa Vista; instalação de 

televisão na recepção do pronto socorro infantil, situado na rua São Paulo, 

1840, Cerâmica; criar Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal no 

município; e dedetizar o Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2885/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que sejam realizadas obras de 

melhoria no escoamento das águas pluviais, notadamente na estrada das 

Lágrimas, Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2743/16. Eclerson Pio 

Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em toda extensão da praça Lucindo Cândido, 
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bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2744/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa AES Eletropaulo, visando solucionar a questão das constantes quedas 

de energia que tem ocorrido no bairro Santa Maria, principalmente na rua Teffé 

e adjacências. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2754/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nos finais de semana, 

no período noturno, na rua Iguassu, cruzamento da rua Capivari, bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2758/16. 

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

Anais de Voto de Congratulações aos profissionais: Iran, Fabiano, Maurício, 

Sidnéia, Priscila, Renato, Vicente e outros que colaboraram, com total empenho 

e agilidade para que algo de pior não viesse a acontecer, pelo imediato socorro 

ao aluno da natação sugado pelo ralo durante a aula, no dia 12 de maio de 2016, 

quinta feira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

2777/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na alameda Cassaquera, altura do nº 93, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2778/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Campinas, altura do nº 74, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2779/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Arlindo Marchetti, 

altura do nº 310, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2780/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Arlindo Marchetti, altura do nº 

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 2781/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Silvia, altura do nº 448, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2782/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda Araguaia, 

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

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

“Aprovado”. Processo nº. 2783/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na alameda João Galego, altura do nº 

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

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

nº. 2784/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na alameda Cassaquera, altura do nº 364, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2785/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Taipas, altura do nº 1179, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2786/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, altura do nº 1155, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2787/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Luís Fiorotti, 

altura do nº 337, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2788/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na alameda Conde de Porto Alegre, altura do nº 1705, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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2789/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Ivaí, altura do nº 208, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2790/16. Aparecido Inácio da 

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

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

do nº 287, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2791/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Silvia, altura do nº 1295, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2792/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na alameda João Galego, altura do nº 433, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2793/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Luís Fiorotti, altura do nº 344, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2794/16. Aparecido 

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

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

Paschoale Cavana, altura do nº 257, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2795/16. Aparecido Inácio da 

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

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

nº 1179, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2796/16. 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 815, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2801/16. 
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Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações pela celebração dos 52 anos de Fundação da APAE 

de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2802/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio 

de ofício a empresa EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

de São Paulo, visando instalação do botão do pânico e gps e integração das 

câmeras de vídeo dos ônibus com o sistema de monitoramento da secretaria 

estadual da segurança pública. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2803/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Fundação 

Pró-Memória, na pessoa da presidente da instituição, Professora Sonia Maria 

Franco Xavier, pela celebração do seu 25º aniversário de existência, a ser 

comemorado no dia 12 de junho de 2016. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2827/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas, nas imediações da Avenida do Estado, Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2837/16. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos participantes, organizadores e colaboradores do concurso 

“Miss e Mister Terceira Idade - Uma noite em Paris”, ocorrido no dia 31 de 

maio de 2016, no Teatro Paulo Machado de Carvalho. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2838/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas, principalmente no período noturno, na rua Noel Rosa, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2839/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas, principalmente no período noturno 

na travessa Regina Oneda, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2840/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas, principalmente no período noturno na rua Catrip, bairro Barcelona. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2857/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Ivaí, 838, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2858/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Tibagi, 310, bairro 

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

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

2859/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua dos Diamantes, 80, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2860/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Urânio, 96, bairro 

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

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

2861/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na avenida Prosperidade, 615, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2862/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua do Coral, 93,bairro 

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

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

2863/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua dos Diamantes, 538, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2864/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua do Coral, 175, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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2865/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua dos Cristais, 237, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2866/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Luís Fiorotti, 315, 

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

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

2867/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Luís Fiorotti, 319, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2868/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Luís Fiorotti, 283, 

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

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

2869/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Professor Antônio de Queirós Filho, 340, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2870/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Modesto Castelotti, 65, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2871/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Professor Antônio 

de Queirós Filho, 350, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2807/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Rosemeire Cristina Rodrigues Silva. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2886/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 
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de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Adilson de Almeida, 

ocorrido em 1 de junho, passado. 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 Rosemeire Cristina Rodrigues 

Silva e Adilson de Almeida. 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: Edison Roberto Parra, Fábio Soares de Oliveira, Jorge Martins Salgado, 

Paulo Roberto de Jesus e Roberto Luiz Vidoski. Para fazer um comunicado 

relevante, faz uso da palavra o Edil José Roberto Espíndola Xavier. 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 5385/14. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Discussão e Votação Únicas do Veto Total aposto pelo Sr. 

Prefeito Municipal ao Projeto de Lei nº 5630 que “Altera dispositivos da Lei nº 

3.347, 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.”. Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. O Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos 

solicita e o Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz Vidoski, assume a 

Presidência da Mesa. Colocado em votação, para encaminhar votação, faz 

uso da palavra o Nobre Edil Paulo Higino Bottura Ramos, que em seguida 

reassume a Presidência da Mesa. Após, é o projeto colocado em votação 

nominal. Após ter sido votado com 11 votos “Sim”, 07 “Não” e considerando 

que o Presidente não vota para este fim, fica “Aprovado o Veto”. 

“Comunique-se ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais”. II - Processo nº 

1755/15. Valderi Pinto De Sousa. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre o incentivo à realização de ‘Campanha de Combate ao 

Desperdício de Alimentos’, no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se”. III - Processo nº 

2214/15. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Cria o estímulo para que nas áreas de prática de esportes dos centros 

desportivos, praças e parques, localizados no Município de São Caetano do Sul, 
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sejam afixados avisos que orientem atletas amadores a realizar alongamentos 

musculares de forma adequada à prática de seus esportes e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se”. IV - Processo nº 

2284/15. Eder Xavier. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à comunicação aos órgãos de proteção e conselhos, dos casos de 

abusos e maus tratos aos idosos, no Município de São Caetano do Sul e dá 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se”. V - Processo nº 

2649/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

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

Caetano do Sul, o ‘Dia Municipal Vegano’ e dá outras providências.”. Parecer 

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

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

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

Turno”. “Publique-se”. VI - Processo nº 1018/15. Edison Roberto Parra. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o estímulo à ‘Semana da 

Programação de Estudos sobre a Constituição Federal Brasileira’, a ser 

realizada no contraturno da Rede Municipal de Ensino e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. VII - Processo nº 1765/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à tutoria pedagógica no período de internação de crianças nos 

hospitais 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 1526/16. Fabio Soares De Oliveira. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 

‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao Senhor Marcos Vinicius de Almeida, pelos 

relevantes serviços prestados ao Município.”. Parecer da Comissão de Justiça 
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e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

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

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

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

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

neste caso, o Presidente também deve votar. Esclarece, ainda, que os 

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

forem contrários deverão votar “Não”. Em seguida o Presidente da Mesa, Sr. 

Paulo Higino Bottura Ramos, passa a palavra à Primeira Secretária para a 

chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com dezenove (19) 

votos favoráveis, fica “Aprovado”. “Publique-se”. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, às dezoito horas e quarenta e dois 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. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada 

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