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ATA DA 21ª 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 OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, com a presença dos Vereadores 

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

Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 20ª Sessão 

Ordinária e 4ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra à 1ª 

Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 3192/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia dos contratos firmados pelo executivo, durante o 

exercício de 2016. “Ciente”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.001, de 17/06/16. 

“Ciente”. Processo nº. 3215/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.000, de 15/06/16. “Ciente”. 

Processo nº. 3214/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Institui o Plano de 

Mobilidade Urbana de São Caetano do Sul - PLANMOB - SCS (2016-2025), e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3189/16. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de informações sobre a data da última 

manutenção nos bebedouros públicos do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Processo nº. 3210/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

à implantação de visitas semestrais a asilos por parte dos alunos da rede pública e 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3225/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a entrega de embalagem 

individualizada, em conjunto ou unitárias, com material apropriado, dos talheres a 

serem utilizados por clientes, nos bares, restaurantes, lanchonetes e similares na 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3226/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a manutenção de exemplar do 

Estatuto do Idoso nos estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de 

serviços no âmbito do território de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. 

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

3227/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula o 

fornecimento de um percentual mínimo de 30% de alimentos ‘in natura’ na merenda 
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escolar pública do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.” . “Às 

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

3275/16. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização de 

solenidade em homenagem aos profissionais da área de educação que completaram 

70 (setenta), anos de idade e tiveram a aposentadoria compulsória efetivada e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3277/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à criação de uma linha de denúncia social, onde os munícipes 

possam informar, à Administração Pública, sobre os casos de uso indevido dos 

serviços públicos por parte de moradores de outras cidades, 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. 3288/16. Gersio Sartori. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à campanha permanente de incentivo a 

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

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

3289/16. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia de Reflexão e Debates 

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

de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 3080/16 a 3092/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instituição ao estímulo à identificação e bloqueio das ruas 

consideradas rotas de fuga que fazem fronteiras do município de São Caetano do Sul; 

a reforma da valeta na rua Pelegrino Bernardo, 454, Olímpico; a notificação do 

proprietário e limpeza do terreno na rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, 22, Santa Maria; a remoção de veículo abandonado na rua Ana Maria 

Martorelli, 141, bairro Mauá; a instalação de uma lombada na rua Capivari, 44, bairro 

Nova Gerty; tornar mão única a rua Adelaide no trecho entre a rua Silvia e a rua 

Aparecida, rua Adelaide, bairro Boa Vista; fiscalização na rua Anita Garibaldi, doca 

de recebimento do Supermercado Coop, bairro Santa Maria; a instalação de uma 

lombofaixa na rua Ivaí, 68, EMEI Luiz José Giorgetti, bairro Santa Maria; a 

instalação de uma lombada eletrônica na rua Benito Campoi, Olímpico; a instalação 

de um semáforo na rua São Paulo, cruzamento com a avenida Vital Brasil Filho, 

Oswaldo Cruz; a instalação de uma lombada eletrônica rua Rio de Janeiro, altura do 

número 700; a instalação de um semáforo na rua Luís Louzã, cruzamento com a rua 

Rio de Janeiro, Olímpico; e a instalação de uma lombada eletrônica na avenida Teresa 

Campanella, 250, Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3095/16 a 

3100/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:  determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da região de comércio localizada no 

bairro Fundação;  determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da região de comércio localizada no bairro São José; determinar a Guarda 
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Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da região de comércio localizada 

no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da região de comércio localizada no bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da região de comércio 

localizada no Centro; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações do Park Shopping São Caetano, no bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3107/16 a 3109/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a sincronização dos semáforos e adequação do trânsito e sinalização viária na avenida 

Goiás, Santo Antônio; instituir mão única de direção em toda extensão da rua Castro 

Alves, tornando-a de sentido único da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira 

(bairro Cerâmica) para a avenida Vital Brasil Filho, Olímpico; e instituir mão única 

de direção em toda extensão da rua Engenheiro Rebouças, tornando-a sentido único 

da avenida Vital Brasil Filho (bairro Olímpico) para a rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira, Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3114/16 a 3127/16. 

Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização e melhorias na sinalização de solo na 

rotatória localizada entre a rua Roma, e a rua Antônio Marino Morelatto, Oswaldo 

Cruz; a troca da tampa do bueiro localizado na avenida Goiás, defronte ao nº 547, 

centro; o recapeamento asfáltico no leito carroçável da avenida Goiás, no trecho de 

fronte ao nº 3499, Barcelona; a revitalização da praça Lyba Glebocka, localizada no 

bairro Barcelona; tampar um buraco existente na rua Ingá, nas proximidades do nº 

205, Oswaldo Cruz; a instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo 

indicando a existência de uma lombada na rua São Paulo, nas proximidades do nº 

2146, Santa Paula; tampar buraco existente entre o escoadouro de águas pluviais e a 

junção da manta asfáltica na rua Bartira, nas proximidades do nº 68, São José; 

melhorias na iluminação da rua Roma, no trecho que compreende entre a rua Cavour 

e a rua Antônio Marino Morelatto, Oswaldo Cruz; melhoria na iluminação da rua 

Amazonas, no trecho que compreende entre a rua Nilo Peçanha e a avenida Goiás, 

Santo Antônio; o recapeamento asfáltico do leito carroçável em toda a extensão da 

Avenida do Estado, nos trechos pertencentes ao nosso município, Fundação; a 

melhoria na iluminação da rua Tiradentes, entre a rua Piauí e rua General Osório, no 

trecho que compreende o entorno do cemitério São Caetano, Santa Paula; a instalação 

de recipientes para o acondicionamento de lixo orgânico e recipientes para a coleta 

seletiva no corredor de passagem de servidão, que interliga a rua Santa Catarina com 

a rua Rio Grande do Sul, Centro; a instalação de recipientes para o acondicionamento 

de lixo orgânico e recipientes para a coleta seletiva no corredor de passagem de 

servidão, que interliga a rua Manoel Coelho com a rua Santa Catarina, Centro; e a 

utilização do produto “Denguetech” no auxílio ao combate do mosquito “Aedes 

Aegypti”, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3128/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando a construção de um abrigo municipal para o acolhimento das 

pessoas que se encontrarem em situação de rua na cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3129/16 e 3130/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização do Velório Municipal, situado na rua Rio Grande do Sul, 790, Santo 

Antônio; e a instalação de um Velório Municipal no bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3134/16 a 3141/16. Severo Neto de Oliveira. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a construção de uma escola de Ensino Fundamental I, de período integral no bairro 

Fundação, utilizando para tanto o terreno da EMEI Luiz José Giorgetti, para atender 

as crianças dos bairros Fundação e Centro; a criação de uma Unidade de Pronto 

Atendimento no bairro Fundação; a instituição de serviço que funcionaria 24 horas, 

no sentido de realizar reparos urgentes na rede de água, esgoto da cidade; a adoção 

de medidas de melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais, prevenindo e 

evitando assim, alagamentos e enchentes, rua Humaitá, Fundação; melhorar o fluxo 

de veículos na área de embarque e desembarque do terminal rodoviário “Nicolau 

Delic”, na rua Serafim Constantino, Centro; identificar pontos de descarte irregular 

de lixo e entulho mais comuns em locais públicos do município de São Caetano do 

Sul; completa revitalização da praça José da Cruz Caparroz, Nova Gerty; e a reforma 

e manutenção dos brinquedos do parque municipal José Alves dos Reis (Bosque do 

Povo), localizado na estrada das Lágrimas, 320, São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3143/16 a 3153/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade de 

mudar o lado da recepção da UBS Moacir Gallina, localizada na rua Casemiro de 

Abreu, 560, Cerâmica; realizar pintura nas portas e nos corrimãos da UBS Moacir 

Gallina, localizada na rua Casemiro de Abreu, 560, Cerâmica; realizar demarcação 

de solo para estacionamento de ambulâncias em frente a UBS Moacir Gallina, 

localizada na rua Casemiro de Abreu, 560, Cerâmica; instalar um trocador suspenso 

no wc feminino da UBS Moacir Gallina, localizada na rua Casemiro de Abreu, 560, 

Cerâmica; ampliar a distribuição de medicamentos de usos continuo e procedimento 

para agilizar o processo de medicamentos de alto custo; realizar pintura de solo com 

os dizeres “carga e descarga” na rua Marechal Deodoro, 483, Santa Paula; realizar 

força tarefa, que englobe as secretarias de segurança, secont , SEMOB, Polícia Civil 

e Polícia Militar para que, em uma ação conjunta, realizarem fiscalização visando 

coibir eventos particulares, tais como bailes funks ou eventos similares que perturbam 

a ordem pública; a instalação de insulfilm nos vidros localizados na UBS Moacir 

Gallina, localizada na rua Casemiro de Abreu, 560, Cerâmica; instalar placa e refazer 

pintura de solo com os dizeres “carga e descarga” na faixa localizada nas 

proximidades da Adega do Carmo, localizada na avenida Goiás, 236, Santo Antônio;  

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da antiga 

fábrica Matarazzo, Fundação; e substituir fios e cabos dos computadores, televisor e 
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aparelho de troca de senha da UBS Moacir Gallina, localizada na rua Casemiro de 

Abreu, 560, Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3155/16 a 3161/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a retirada de um tronco de árvore na rua 

Heloísa Pamplona, 316, Fundação; a instalação de placas sinalizadoras de proibido 

estacionar do lado ímpar na rua Francisco Alves, Boa Vista; a pintura de uma faixa 

de travessia de pedestres na rua Aquidaban, Fundação; a pintura de uma faixa de 

travessia de pedestres na rua Francisco Alves, cruzamento com a rua Madeira, Boa 

Vista; a instalação de câmeras de segurança no viaduto da Independência, Fundação; 

a poda da árvore na alameda São Caetano, 749, esquina com a rua Tapajós, Santa 

Paula; e a revitalização da EMEI Antônio de Oliveira, localizada na rua Arlindo 

Marchetti, 508, Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3181/16. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que realize 

estudos com vistas a instalar lombofaixa (faixa de travessia elevada), na alameda 

Cassaquera, próximo ao número 780, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3182/16. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o recapeamento asfáltico no leito carroçável na rua João Almendra, altura 

do número 98, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3184/16. 

Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3185/16 a 3187/16. Eder Xavier. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

concessão da isenção total ou parcial do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, 

aos munícipes que comprovarem prejuízos causados por enchentes e/ou alagamentos 

na cidade; a repintura da demarcação de faixa de carga e descarga, na alameda 

Cassaquera, 875, bairro Barcelona; e a repintura da demarcação de faixa de carga e 

descarga, na avenida Goiás, 236, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3188/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de lombada na rua Maximiliano Lorenzini, em 

frente ao Museu Municipal de São Caetano do Sul, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3190/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a recolocar placa em homenagem a Lucindo Cândido, 

na praça Lucindo Cândido, localizado na rua Vieira de Carvalho, cruzamento com 

rua Capivari, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3191/16. Eder 

Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de poste de 

identificação de parada de ônibus, na avenida Paraíso, 894, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3193/16. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de um redutor de velocidade 

(lombada) localizada à rua Flórida, 490, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3194/16 e 3195/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: tornar em 
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período integral a EMEF Senador Fláquer localizada na rua Heloísa Pamplona, 180, 

EMEF Senador Fláquer, bairro Fundação; e a demarcação de uma vaga para parada 

especial de ambulância na travessa Rio Grande do Norte, 95, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3196/16 e 3197/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: em reiteração a indicação anterior, a realização de estudos visando a 

implantação de sistema de Zona Azul com valor proporcional ao tempo de 

permanência na vaga, dividido em frações de 20 (vinte) minutos, até o máximo de 2 

(duas) horas; e a realização de estudos e tratativas para disponibilização de mais vagas 

de idosos nos locais reservados para estacionamento de Zona Azul, em especial, nas 

imediações das unidades de saúde do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3198/16 e 3199/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na alameda Conde de Porto Alegre, entre 

as ruas Solimões e a rua Marina, em especial no período noturno; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na alameda Araguaia, entre as ruas Silvia 

e a rua Marina, especialmente no período noturno. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3200/16. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a possibilidade da instalação de lombo faixa nas proximidades da EMI Fernando 

Pessoa, localizada na rua Flórida, 525, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3204/16 a 3206/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de 

cobertura no ponto de ônibus localizado em frente ao Park Shopping São Caetano; a 

poda da árvore situada na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, em frente ao 

Park Shopping São Caetano; e a instalação de uma lombada ou redutores de 

velocidade na rua Pan, 197, Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3208/16. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a instalação de uma lombada ou redutores de velocidade na alameda Cassaquera, 

altura do nº 780, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3221/16 a 

3224/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a aplicação de instrumentos 

de segurança e controle nos parques, jardins e áreas de proteção ambiental; 

estabelecer que a emissão do certificado de conclusão de obras públicas realizadas no 

município de São Caetano do Sul seja condicionado à comprovação de que resíduos 

(entulhos) remanescentes do processo construtivo tenham sido recolhidos em 

conformidade com as exigências da legislação aplicável à espécie; a possibilidade de 

“dispor sobre a garantia de informação ao idoso acerca de seu direito de manter 

acompanhante no período em que estiver internado ou em observação em hospitais 

localizados no município de São Caetano do Sul; e a possibilidade de fornecer aos 

cidadãos necessitados e moradores em situação de rua, roupas e “sopão solidário”. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3229/16 a 3237/16. Fábio Soares de Oliveira. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de gerador de energia de pequeno porte na UBS Darcy 

Sarmanho Vargas, à rua General Estilac Leal, 58, bairro Mauá; a instalação de 

gerador de energia de pequeno porte na UBS Dr. Ivanhoé Esposito, à rua Flórida, 

295, bairro Barcelona; a instalação de gerador de energia de pequeno porte na UBS 

Amélia R. Locatelli, à alameda João Galego, bairro Santa Maria; instalação de 

gerador de energia de pequeno porte na UBS Moacir Gallina, à alameda João Galego, 

1, Santa Maria; a instalação de estabilizador e gerador de energia de pequeno porte 

na UBS Catarina M. Dall’Anese, localizado na rua Prates, 430, Oswaldo Cruz; a 

instalação de estabilizador e gerador de energia de pequeno porte na unidade de saúde 

criança e do adolescente, localizado na rua Goitacazes, 301, Centro; a instalação de 

gerador de energia na UBS Dr. Angelo Antenor Zambom, rua Vanda, 11, bairro Boa 

Vista; a instalação de gerador de energia de pequeno porte na UBS Dolores Massei, 

rua Senador Fláquer, 134, bairro São José; e a instalação de gerador de energia de 

pequeno porte na UBS Maria Corbeta Segato, avenida Prosperidade, 671, bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3240/16 a 3249/16. Gersio 

Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de recipientes para o acondicionamento 

de lixo orgânico e/ou recipientes para a coleta seletiva nos pontos de ônibus instalados 

na avenida Tijucussu, Olímpico; a instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização 

de solo indicando a existência de uma lombada na alameda Araguaia, nas 

proximidades do nº. 300, bairro Santa Maria; tampar um buraco existente na rua Porto 

Calvo, nas proximidades do cruzamento com a rua Silvia, Oswaldo Cruz; a 

revitalização da sinalização de solo e da faixa de travessia de pedestres no 

entroncamento entre a rua Fernando Piva, e a rua das Mangueiras, Cerâmica; a 

revitalização da sinalização de solo e da faixa de travessia de pedestres no 

entroncamento entre a rua Josué Fiorotti, e a rua das Mangueiras, Cerâmica; a 

revitalização da EMI Ângela massei, Cerâmica; a manutenção na valeta localizada 

no cruzamento entre a rua Maria Teixeira Mourão Maresti, lado par, e a rua Antônio 

de Andrade, Cerâmica; tampar um buraco existente na rua Luís Fiorotti, nas 

proximidades do nº 195, Olímpico; a manutenção na valeta localizada na rua 

Pelegrino Bernardo, nas proximidades do nº 460, Olímpico; e a revitalização da praça 

Moraes Sarmento, Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3271/16 a 

3274/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Arlindo Marchetti, 334, Santa Maria; a instalação de um semáforo na rua Tapajós, 

cruzamento com a avenida Presidente Kennedy, Barcelona; a instalação de uma 

lombada na rua Pelegrino Bernardo, 173, Olímpico; e a instalação de uma rotatória 

na rua General Osório, cruzamento com a rua Marechal Deodoro, Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3276/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de uma linha de denúncia social, 
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onde os munícipes possam informar à Administração Pública os casos de uso 

indevido dos serviços públicos por moradores de outras cidades no âmbito do 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3282/16 a 

3287/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização de reparos e 

manutenção da calçada, situada na avenida Conselheiro Antônio Prado, Centro; que 

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

na rua Olavo Bilac, Santo Antônio;  determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Miguel Almansa Garcia, Centro; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Paraíba, centro; 

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

noturno, nas imediações da avenida Paranapanema, Nova Gerty; e determinar a 

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

imediações da rua Juruá, Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3290/16. Severo 

Neto de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar, em 

lugar de grande visibilidade, relógio digital que marque horário e temperatura Espaço 

Verde Chico Mendes, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3291/16 e 3292/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

lombada na rua João Molinari, altura do número 86, Boa Vista; e a trocar placa com 

a identificação da rua João Molinari, 86, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3293/16 a 3296/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade de 

chumbar as traves da quadra localizadas nas dependências do CEE Erasmo Batissaco, 

localizado na rua da Eternidade, 13, Mauá; realizar revisão estrutural e preventiva na 

EMEI 1º de Maio, rua Rafael Correa Sampaio, 584, Santo Antônio; a elaboração de 

estudos visando realizar revisão estrutural e preventiva na EMEI Fortunato Ricci; e 

realizar estudos visando a manutenção dos brinquedos localizados nas dependências 

do CEE Erasmo Batissaco, localizado na rua da Eternidade, 13, Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3154/16. Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento solicitando 

envio de ofício a empresa Vivo - Telefonica Brasil S/A, visando que providencie o 

urgente reposicionamento do telefone público, localizado na avenida Vital Brasil 

Filho, entre os números 540 e 546, para outro local na mesma via, que seja mais 

seguro aos pedestres e motoristas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 3162/16. 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, 1419, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3163/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas 
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com apoio de motocicletas na alameda Cassaquera, 898, bairro Barcelona. Colocado 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3164/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Regente de Araújo Lima, 207, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3165/16. 

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, 507, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 3166/16. 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 discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3167/16. 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, 495, bairro Fundação. Colocado 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3168/16. 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, 

2544, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3169/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

rua Capeberibe, 556, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3170/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Clemente Ferreira, 74, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3171/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda Cassaquera, 414, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3172/16. 

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

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

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3173/16. 
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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, 411, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3174/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 599, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3175/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pelegrino Bernardo, 333, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3176/16. 

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

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

Francisco Alves, 396, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3177/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Solimões, 263, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3178/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Luís Louzã, 61, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3179/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Francisco Alves, 376, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3180/16. 

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

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

Capeberibe, 563, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 3183/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas por conta das constantes 

ocorrências de furtos e roubos em todas as ruas do bairro São José. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3209/16. Jorge Martins Salgado. 

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

Patrícia Cândido, GCM-F 2ª classe, pela conquista das medalhas no “European Police 
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and Fire Games”, cidade de Huelva na Espanha. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3211/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal 

ABC SP, visando estudos e tratativas no sentido de avaliar a possibilidade de 

instalação uma unidade lotérica, no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3212/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

notadamente no período noturno, nas imediações da avenida Paranapanema, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3213/16. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas imediações 

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

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

3216/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao tribunal de justiça do estado de São Paulo, visando implantar a vara do idoso na 

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

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

nº. 3217/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, visando determinar às 

delegacias de Polícia de São Caetano do Sul que priorizem a tramitação de inquéritos 

e investigações policiais envolvendo ilícitos potencialmente praticados em desfavor 

de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3218/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando 

instituir o programa móvel de atenção às vítimas de estupro, com o objetivo de dar 

apoio e identificar provas periciais. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 3219/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando solicitar um adendo ao 

contrato de concessão de transporte público realizado na região do Grande ABC 

Paulista para que as empresas de transporte intermunicipal disponibilizem, 

gratuitamente, rede Wi-Fi dentro dos coletivos para uso dos passageiros. Colocado 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3220/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 

visando estimular a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em vias 

públicas, shopping centers, hipermercados, concessionárias de veículos automotivos, 
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postos de combustíveis e em ambientes residenciais. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3238/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio 

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

no período noturno, na rua Antônio Marino Morelatto, bairro Oswaldo Cruz. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3239/16. Gersio Sartori. 

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

rondas ostensivas principalmente no período noturno, na rua 28 de Julho, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3250/16. 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na praça Celso 

Wladimiro Marchesan, 89, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3251/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Ângelo Aparecido Radim, nº 58, bairro São José. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3252/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Acanã, nº 104, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3253/16. 

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

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

Dafre, nº 105, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 3254/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

rua Tapajós, nº 1000, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3255/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Pelegrino Bernardo, nº 163, bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3256/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua General Osório, 724, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3257/16. 
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Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

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

Neusa Maria Alves Escudeiro, nº 9, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3258/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 

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

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

3259/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

rua Gonzaga, nº 68, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3260/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Pelegrino Bernardo, nº 173, bairro Olímpico. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3261/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua São Paulo, 2346, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3262/16. 

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

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

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

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

3263/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

rua Francisco Alves, 67, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3264/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua General Osório, 392, bairro Santa Paula. Colocado 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3265/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Bom Pastor, 907, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3266/16. 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Guia 
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Lopes, 132, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 3267/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na 

rua Benjamin Constant, 130, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3268/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

com apoio de motocicletas na rua Ivaí, 748, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3269/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Dr. Afrânio Peixoto, 95, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3270/16. 

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, 2236, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3280/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Paraíba, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3281/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

rua Miguel Almansa Garcia, centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3203/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3278/16. 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Josefa Nunes Leitão dos Santos. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3279/16. Marcel Franco 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Luzia Bailoni Sigolo. 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: Eduardo Lorenzini Filho, Josefa 

Nunes Leitão dos Santos e Luzia Bailoni Sigolo. Assim é procedido. Esgotada a 
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matéria do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente, 

comunica ao Plenário que em cumprimento ao disposto nas Resoluções nº 538, de 12 

de novembro de 1965 e nº 831, de 22 de setembro de 1993, fará uso da palavra, em 

nome do Legislativo, o Nobre Edil Paulo Roberto de Jesus, a fim de saudar a data de 

“09 de Julho”, comemorativa ao “Dia da Revolução Constituinte de 1932”. E assim 

procedido, sendo aplaudido no final. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Eder Xavier. O Sr. 

Presidente solicita e a 1ª Secretária, a Nobre Edil Magali Aparecida Selva Pinto, 

assume a Presidência da Mesa. Ninguém desejando utilizar a palavra, é esgotada a 

fase de explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 2ª Secretário, o 

Nobre Edil Aparecido Inácio da Silva procede a leitura da Ordem do Dia. I - Processo 

nº 2954/16. Prefeitura Municipal. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se”. II - Processo nº 4432/15. Marcel Franco 

Munhoz. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se”. III - 

Processo nº 5801/14. Aparecido Inácio da Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o incentivo à reserva de espaço em eventos culturais do município 

de São Caetano do Sul para apresentação de artistas locais 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”. IV - Processo nº 2637/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à prática de 

momentos musicais nos berçários das escolas municipais 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 2554/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Institui o ‘Projeto Ágora’ 

na Câmara Municipal 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. O Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, reassume 

presidência da Mesa. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Publique-se”. 

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

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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