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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E UM DIAS 

DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSEIS.  

 

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

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 19ª 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. 0625/16. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício 

da Senhora Diretora de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças 

constituídas do Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, 

o Balancete das Despesas Simplificado com o Detalhamento das Fichas por 

Sub Elemento da Despesa, e a Demonstração das Variações Patrimoniais 

relativos ao mês de maio de 2016. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 10.997, de 07/06/16; e nº 

10.998, de 09/06/16. “Ciente”. Processo nº. 3022/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

10.996, de 07/06/16. “Ciente”. Processo nº. 3052/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

10.999, de 14/06/16. “Ciente”. Processo nº. 3035/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que “Altera e revoga dispositivos da Lei nº 4.531, de 

29 de agosto de 2007, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo escolar 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3036/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao 

artigo 1º da Lei nº 5.344, de 22 de setembro de 2015, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da instalação de dispenser de álcool gel, próximo aos terminais 

de autoatendimento bancário, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3093/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à identificação e bloqueio das ruas consideradas rotas 
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de fuga que fazem fronteiras do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2927/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o estímulo sobre a não participação em 

licitações ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, 

alienações e locações as empresas condenadas em processos criminais no 

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

nºs. 2940/16 a 2949/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

substituição de uma árvore na rua Primeiro de Maio, praça Nipo-brasileira, São 

José; a revitalização na rua Primeiro de Maio, praça Nipo-brasileira, São José; 

a reforma e substituição dos brinquedos danificados na rua Primeiro de Maio, 

praça nipo brasileira, São José; a poda das raízes da árvore na avenida Paraíso, 

739, Olímpico; a limpeza e retirada de lixo/entulho na rua Coelho Netto, 195, 

Boa Vista; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua João Molinari, 

entre os números 276 e 376, Boa Vista; a instalação de um semáforo piscante 

na rua Oswaldo Cruz, cruzamento com a rua Rio Negro, Santa Paula; a 

instalação de uma lombada eletrônica na rua Oswaldo Cruz, altura no número 

1662, Santa Paula; a notificação do proprietário e instalação de placa de 

sinalização de proibido estacionar ônibus e caminhões na rua Paraguassu, 40, 

Olímpico; e a instalação de lombada na rua João Molinari, altura do número 

189, Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2958/16 a 2968/16. 

Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: tampar buraco existente no leito 

carroçável no cruzamento da rua Senador Vergueiro, e a rua Alagoas, Centro; 

tampar buraco existente no leito carroçável existente na tampa de inspeção, que 

está localizada no entroncamento entre a avenida Tijucussu, e a rua Ingá, 

Olímpico; tampar buraco existente no leito carroçável na rua Amazonas, nas 

proximidades do nº 2301, Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico do leito 

carroçável na rua Giovanni Thomé, principalmente no trecho que compreende 

entre a avenida Lemos Monteiro e a rua Rio de Janeiro, Olímpico; a pintura de 

faixas para a travessia de pedestres na avenida Senador Roberto Simonsen, nas 

proximidades do nº 1179, Santo Antônio; a instalação de um ponto de ônibus 

com cobertura ou a construção de um local coberto na frente UBS Darcy 

Sarmanho Vargas, localizado na rua General Estilac Leal, 68, bairro Mauá; 

melhorias na iluminação pública da rua Campinas, Olímpico; a manutenção e 

revitalização da ciclovia e da pista de caminhada localizada na avenida 

Presidente Kennedy, principalmente na praça dos Imigrantes, Olímpico; a 
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instalação de faixa para a travessia de pedestres “elevada” ao longo da extensão 

da avenida Tijucussu, Olímpico; realizar melhorias na iluminação pública da 

rua Amazonas, no trecho compreendido entre a rua Rafael Correa Sampaio e a 

rua Piauí, Santo Antônio; e a poda das árvores localizadas no interior do Centro 

Integrado de Educação e Esporte Alcina Dantas Feijão Águias de Nova Gerty, 

localizado na rua Juruá, 50, Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2978/16 a 2982/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, 

nas imediações da rua Flórida, Barcelona; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações 

da rua Oriente, Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua Alegre, 

Barcelona; que seja reaberta a inscrição para o Programa de Bolsa de Estudos 

do Ensino Superior, para as turmas de meio de ano, da cidade; e que seja aberta 

a inscrição para o Programa de Bolsa de Estudos do Ensino Superior 100%, 

para as outras universidades da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2985/16 a 3006/16. Severo Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização 

de “Campanha de Orientação e Conscientização” aos pais de alunos para que 

utilizem somente os veículos de transporte escolar devidamente 

regulamentados pelos órgãos competentes desta municipalidade; a colocação 

de câmera de segurança/vigilância nos holofotes do CER Victorio Dal’Mas 

(Santa Maria), na rua Pelegrino Bernardo, bairro Santa Maria; a elaboração 

estudos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEAIS), a fim de 

propiciar o auxílio aos asilos, instalados nesta municipalidade; intensificar a 

fiscalização de vagas destinadas ao estacionamento de veículos de transporte 

escolar (vans); espaço e recondução da imagem de Nossa Senhora de Fátima 

na capela localizada na confluência da rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, esquina com a rua Guaiamú, Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Antônio Galo, 

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

extensão da rua Professora Maria Macedo, Centro; determinar a mão única de 

direção rua Aparecida, Boa Vista; criar parcerias com agremiações do bairro, 

objetivando abrirem suas portas para o lazer das crianças e jovens do bairro 

Fundação; que seja instituído no âmbito do município de São Caetano do Sul, 

matéria extracurricular de limpeza e higiene urbana nas escolas de tempo 

integral da Rede Municipal de Ensino; determinar a Guarda Civil Municipal, 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  4 

rondas intensivas em toda a extensão da rua Major Carlos Del Prete, Centro; 

reparos e manutenção da viela situada na rua Filismina Horta Mello, altura do 

nº 66, Olímpico; distribuir gratuitamente tablets na rede pública municipal às 

crianças e aos adolescentes dos ensinos Fundamental I e II, nas escolas públicas 

desta municipalidade; autorizar a criação de cartilha informativa da Assistência 

Social e orientar a sua distribuição nesta municipalidade; dispor sobre a 

campanha educativa no combate ao uso de drogas em eventos públicos desta 

municipalidade; proibir, nas vias urbanas do município de São Caetano do Sul, 

a colocação e a operação de radar móvel em locais em que a sua visibilidade 

pelos condutores de veículos seja dificultada; revitalização dos bancos, 

brinquedos e limpeza da praça Di Thiene, localizado na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, Santa Paula; fornecer, gratuitamente, novos uniformes escolares 

para os(as) professores(as) e demais funcionários da Rede Municipal de 

Ensino; a instalação de farol de pedestres na rua Baraldi, altura do número 949, 

centro; a inclusão dos funcionários/servidores da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul, não residentes na cidade, no Cadastro Municipal de Saúde 

(CID CARD); a reforma, reestruturação e readequação das canchas de bocha 

existentes no parque municipal Dr. José Alves dos Reis (Bosque do Povo), 

bairro São José; e a reforma do prédio da ROMU (Ronda Ostensiva do 

Município Urbano), localizada à rua da Eternidade, Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3009/16 a 3016/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: substituir os brinquedos (playground) localizados nas escolas de 

ensino infantil a fim de garantir a segurança dos alunos; a manutenção de 

lixeiras instaladas em diversos pontos da cidade e a instalação de outras, 

principalmente próximo dos estabelecimentos que comercializam alimentos; 

criar laboratórios de ciências, em todas as unidades escolares da rede 

municipal; criar mutirão de limpeza e zeladoria com equipe formada por 

profissionais especializados em vários segmentos a fim de realizar manutenção 

permanente nas vias e espaços de recreação do município; sinalização mais 

eficiente na bifurcação de acesso à rua Nelly Pellegrino, Nova Gerty; substituir 

a placa instalada na estrada das Lágrimas, com a rua Justino Paixão, lateral do 

Fórum, por outra placa com informações mais completas, bairro Jardim São 

Caetano; realizar manutenção no espaço físico, implantar cursos no CCZ - 

Centro de Controle de Zoonoses de São Caetano do Sul, bairro Mauá; e 

Indicação ao Senhor. Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Dora, Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3018/16 a 3021/16. Francisco de Macedo 
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Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização geral da quadra da Sociedade 

Esportiva e Recreativa Alvi Celeste, localizado na rua Domenico Botan, 91, 

Oswaldo Cruz; a reforma geral da quadra da EMEF 28 de Julho, localizada na 

rua Oriente, 501, Barcelona; a colocação de uma lombofaixa na rua Espírito 

Santo, em frente ao número 411, Santo Antônio; e a instalação de uma rampa 

de acesso para deficientes e a colocação de uma placa acessibilidade para 

informar aos motoristas sobre a rampa de acesso na rua Ângelo Aparecido 

Radim, 201, São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3023/16 a 

3033/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a aumentar cota limite 

dos exames mamografia e ultrassonografia que são realizados pela empresa ID 

no CAISM, localizado na rua Heloísa Pamplona, Fundação; a manutenção do 

ar condicionado na sala de mamografia do CAISM, localizado na rua Heloísa 

Pamplona, Fundação; troca e manutenção das fechaduras das portas do 

CAISM, localizado na rua Heloísa Pamplona, Fundação; objetivando o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do “Fundo 

Municipal de Proteção e Bem-estar Animal”, no município de São Caetano do 

Sul; manutenção das paredes da recepção e salas de atendimento do CAISM, 

localizado na rua Heloísa Pamplona, Fundação; reforma das cadeiras de espera 

do CAISM, localizado na rua Heloísa Pamplona, Fundação; a instalação de 

lombada no cruzamento da rua Heloísa Pamplona no cruzamento com a rua 

Herculano de Freitas, Fundação; atualizar os aparelhos de ultrassonografia e 

mamografia no CAISM, localizado na rua Heloísa Pamplona, Fundação; 

instalação de telas no telhado da eme Profª Alcina Dantas Feijão, localizada na 

rua Capivari, 500, Nova Gerty; a construção de velório no bairro Prosperidade; 

e chumbar e colocar corrente com cadeados nas lixeiras novas instaladas nas 

ruas da cidade e sinalizando como patrimônio público. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3037/16 e 3038/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: providências quanto à reforma/manutenção das salas de aula da 

EMEF Profª Eda Mantoanelli, em especial as que atendem aos alunos de 1º ano 

integral do ensino fundamental; e que tome providências urgentes para 

preencher o quadro de professores do ensino fundamental. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3039/16 e 3040/16. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: providências para que seja realizado a implantação do 

sistema de estacionamento rotativo na alameda São Caetano, altura do nº 1394, 
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Santa Paula; e a poda da árvore localizada na rua azulão, altura do nº 64, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3042/16. Jorge Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

uma placa “proibido jogar lixo na praça”, situada na rua Luis Fiorotti, altura do 

nº 572, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3043/16 a 

3050/16. Fabio Constantino Palacio e Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a realização da campanha contra pichação nas escolas municipais e 

particulares, conforme a Lei n° 4.797 de 01 de setembro de 2009; implantação 

de ônibus ecológicos na frota que presta serviços no município de São Caetano 

do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

regulamentação adequada para manutenção e conservação dos passeios 

públicos de São Caetano do Sul; conclusão da reforma da EME Professor 

Vicente Bastos, situada na rua Humberto de Campos, 550, São José; instalar 

lixeiras na cidade, principalmente na rua Ulisses Tornincasa e rua Sebastião 

Diogo; a vistoria e o reparo das tampas dos bueiros localizados em toda a 

extensão da alameda João Galego, Santa Maria; a remoção de carro 

abandonado, modelo Escort, verde oliva, placa CPC 3018, localizado na rua 

Giuseppe Carnevalli, Boa Vista; e a implantação de ciclovias e ciclofaixas no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3034/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à Procuradoria Seccional da 

Fazenda Nacional em São Bernardo do Campo, visando, junto ao Ministério da 

Fazenda Nacional, a concessão da isenção de IPI aos transportadores escolares 

que atuam prestando serviços no município de São Caetano do Sul. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3041/16. Jorge Martins 

Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas no bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3053/16. Aparecido Inácio da 

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

Congratulações ao Time de Futebol de Salão Metalúrgicos Futsal, pela 

conquista da 12ª Copa Santa Maria de Futsal, 2016. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3054/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pindorama, 119, 

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

3055/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Roma, 54, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3056/16. 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, 

68, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3057/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Tocantins, 284, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3058/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Xavantes, 44, 

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

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

3059/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 56, bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3060/16. Aparecido 

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

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

Silvia, 842, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3061/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Tapajós, 1000, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3062/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Lions Club, 

144, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3063/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 
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ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Nelly Pellegrino, 319, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3064/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua General Estilac 

Leal, 57, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3065/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua João Rela, 226, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3066/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Capivari, 38, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3067/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Capivari, 33, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3068/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Arapuã, 131, 

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

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

3069/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Gurupi, 91, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3070/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Constantino de 

Moura Batista, 92, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3071/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Ivaí, 68, bairro Santa Maria. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3072/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas no horário do almoço 

(12:00 às 13:00 horas) na alameda Conde de Porto Alegre, 1540, “EMI Marily 

Chinaglia Bonaparte”, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3073/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Teresa Campanella, 213, 

bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3074/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Engenheiro Rebouças, 103, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3075/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pedro de Toledo, 

34, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3076/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicleta na rua Pedro de Toledo, 28, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3077/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, 849, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3078/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua das Mangueiras, 307, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3079/16. 

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, 511, bairro Fundação. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3101/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da região de comércio localizada no 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3102/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da região de 

comércio localizada no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3103/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da região de comércio localizada no bairro Nova 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3104/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da região de 

comércio localizada no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3105/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas proximidades do Park Shopping São Caetano, no bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3106/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da região de 

comércio localizada no bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3112/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

rua Tamandaré, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3113/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

rua Arari, e na rua Biguá, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3131/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento 

solicitando envio de ofício a empresa AES Eletropaulo - SCS, visando a 
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limpeza da área existente entre a avenida Goiás e a rua Quintino Bocaiuva. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3132/16. 

Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando limpar a área existente entra a avenida Goiás, 

rua dos bandeirantes e a rua Flórida, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3133/16. Severo Neto de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício a Transpetro - Petrobrás Transporte 

S/A, visando a limpeza da área onde situam-se os oleodutos da empresa retro 

citada, localizada no município de São Caetano do Sul, à avenida Presidente 

Kennedy, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3142/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da antiga fábrica matarazzo, no bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3051/16. Paulo Higino Bottura 

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

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Lourdes Dametto Gutierrez. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3094/16. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Ursula Clemente. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3110/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Jaime Sottile. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3111/16. Gersio Sartori. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Yoshie Kamiyama Kochi. Colocado em 

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

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

Ramos, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória de: 

Lourdes Dametto Gutierrez, Ursula Clemente, Jaime Sottile e Yoshie 

Kamiyama Kochi. Assim é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  12 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: 

Eder Xavier e Edison Roberto Parra. 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 2496/15. Fabio Soares De Oliveira. 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 da Medicina Veterinária’ e dá outras 

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

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

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

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

2612/15. 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 do Publicitário’ 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 2702/16. Mesa Diretora. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Fixa os subsídios do Prefeito, do 

Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, para a legislatura de 2017/2020 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 

2954/16. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura – SMC 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”. V - Processo 

nº 4432/15. Marcel Franco Munhoz. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Institui o incentivo à realização do exame de translucência nucal para as 

gestantes, 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 2703/16. Mesa 

Diretora. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Fixa o 
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subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul para a 

legislatura de 2017/2020 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”. “Publique-se”. VII - 

Processo nº 2800/16. Mesa Diretora. Discussão e Votação Únicas do Projeto 

de Resolução que “Autoriza a Mesa da Câmara a dispor dos bens 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”. “Publique-se”. Esgotados 

os motivos que nortearam a presente convocação, às dezoito horas e vinte e 

nove 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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