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ATA DA 03ª 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 TRÊS 

DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro 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 2ª 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. Ofício do Excelentíssimo Juiz da 7ª Vara 

da Fazenda Pública do Estado de São Paulo encaminhando cópia da sentença 

que julgou procedente a ação ajuizada pelo ex-Prefeito, José Auricchio Júnior, 

anulando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 

rejeitou as Contas da Prefeitura Municipal, relativas ao Exercício de 2012, a 

partir da Sessão do Tribunal Pleno, realizada em 29 de abril de 2015 e 

estendendo seus efeitos ao ato da Câmara Municipal que rejeitou as Contas de 

2012. “Ciente”. “Dê-se Ciência aos Vereadores”. Processo nº. 0625/16. 

Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício da Sra. 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 janeiro de 

2016.  “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0711/16. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a 

conceder abono aos servidores que especifica e dá outras providências.”. “Às 

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

nº. 0712/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências.”. “Às 

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

nº. 0670/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul a ‘Semana de 
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conscientização sobre a importância dos exercícios físicos e cognitivos na 

terceira idade, especificamente para as pessoas acometidas pelo Mal de 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0671/16. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação de um Centro Integrado de 

Saúde e Educação (CISE), para pessoas da Terceira Idade com mobilidade 

reduzida, deficiência física e intelectual, 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. 0672/16. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação da Capelania 

da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. 

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

Processo nº. 0717/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo às escolas municipais de ensino Médio ou Técnico a prospectarem 

e divulgarem ações que visem a criação ou a obtenção de estágios para a 

preparação e colocação dos jovens no mercado de trabalho e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0718/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de 

Lei que “Institui o estímulo à criação do ‘Programa de Cidadania destinado a 

travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social’, no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0719/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui estímulo à criação do ‘Programa 

Parceiro Amigo da Escola Pública Municipal de São Caetano do Sul’ e dá 

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

e Orçamento”. Processo nº. 0764/16. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à realização de atividades pedagógicas voltadas à 

prevenção de doenças ortopédicas, nas escolas da rede municipal de ensino, 

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. 0753/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Decreto 

Legislativo que “ concede título de ‘Cidadão Emérito’ ao Senhor Edson 

Lorenzini, pelos relevantes serviços prestados ao município.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0435/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a instalação de rampa para portadores de necessidades especiais na calçada, 

que atualmente não possui neste lado da calçada, defronte ao Habib’s 

localizado na avenida Goiás, 1150, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processo nº. 0519/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Tibagi, 53, próximo a alameda João Galego, 

altura do número 821, esquina com a rua Arlindo Marchetti, altura do número 

60, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0525/16 e 

0526/16. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Vinte e oito de 

Julho, por toda sua extensão, bairro Fundação; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Heloísa Pamplona, por 

toda sua extensão, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0528/16 a 0532/16. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Perrella, 

por toda sua extensão, bairro Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Rio Branco, por toda sua extensão, 

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

imediações da rua Herculano de Freitas, por toda sua extensão, bairro 

Fundação; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da praça Comendador Ermelino Matarazzo, por toda sua extensão, 

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

nas imediações da rua Ceará, por toda sua extensão, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0535/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando para que envie uma equipe para a 

viabilização e estudos para a instalação de faixa de pedestre na rua São Paulo, 

1100, próximo à rua José Benedetti, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0554/16 a 0556/16. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: oferecer em todas as escolas municipais, palestras sobre 

“Bullying na Escola”; estudos visando a imediata fiscalização nas casas 

fechadas ou “abandonadas” em nossa cidade; e a imediata fiscalização nos 

terrenos baldios em nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0557/16 a 0572/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: ampliar o atendimento 

da Escola de Educação Básica Anne Sullivan também aos adultos com 

deficiência, oferecendo oficinas pedagógicas e outras alternativas, afim de 

cumprir o que determina a Lei federal 13.146/2015, cujo prazo de adequação 

já está em andamento; disponibilizar agentes de trânsito nas entradas e saídas 
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das escolas municipais, principalmente nos locais onde a aglomeração de 

veículos causa maior impacto aos demais motoristas; instalar estrutura para a 

prática de equoterapia na Escola de Educação Básica Anne Sullivan; instalar 

placa com nomenclatura da rua particular, na via existente na altura do número 

319 da rua Aparecida, bairro Boa Vista; a limpeza do terreno localizado na 

rua Pindorama, 46, bairro Olímpico; a troca da tampa do bueiro localizado na 

altura do nº 55 da rua Carmem Miranda, bairro Boa Vista; sanar o 

afundamento existente no leito carroçável da rua Goitacazes, na altura do 

número 347, centro; promover campanha com informativos, orientando os 

pacientes sobre a ação municipal que beneficia ou possa vir a beneficiar os 

pacientes que necessitam de aparelho auditivo e não possuem condições de 

arcar com as despesas com a aquisição do mesmo; implantar na rede de 

transporte público municipal o “Passe Livre” ou “Bilhete Único” para pessoas 

comprovadamente desempregadas; a realização de estudos no sentido de 

conceder prioridade aos alunos residentes nas proximidades de cada unidade 

escolar municipal; implantar novas inscrições para o programa de auxílio 

transporte escolar para o ano letivo de 2016; aumentar o tempo destinado aos 

pedestres a atravessarem a avenida Goiás, no trecho defronte à Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul, bairro Santo Antônio; a instalação de uma 

placa e sinalização de solo, indicando a velocidade máxima permitida, 

conforme a legislação de trânsito vigente, na rotatória localizada entre a rua 

Roma e a Sabino Leandrini, bairro Olímpico; promover a dedetização nas 

dependências dos clubes municipais e, em especial, nos salões de festa; a 

manutenção e revitalização da praça localizada entre a rua Panati e a avenida 

Lemos Monteiro, no bairro Olímpico; e equipar com ar condicionado, o salão 

de festas do clube tamoyo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0573/16. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

divulgar nas secretarias municipais, autarquias, fundações e demais 

departamentos da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, a necessidade 

de doação de sangue, bem como as orientações necessárias. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0575/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a distribuição gratuita de repelente 

contra insetos, de eficácia comprovada, para as gestantes do município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0577/16 e 0578/16. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização, 

reforma e limpeza da praça José Crocco, localizada na confluência da rua 

Marlene com a rua Busch, bairro Boa Vista; e a revitalização, reforma e 
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limpeza da praça localizada na alameda São Caetano, 1687, esquina com a rua 

Piabanha (antiga sede da GCM), bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0579/16 e 0580/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: combater possíveis focos de criadouros de mosquitos no terreno 

localizado entre as vias: rua da Paz e a rua das Preces, bairro Mauá; e a 

revitalização das sinalizações viárias, no entorno das escolas municipais de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0588/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda 

de árvore na rua José Benedetti, altura do nº 493/503, bairro Santo Antônio. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0590/16 a 0596/16. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a instalação de lombofaixa para travessia de 

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

Lorenzini, localizadas na rua Ulisses Tornincasa, 160, bairro São José; o 

incentivo para que seja colocado recipientes, em spray ou líquido em todos os 

prédios públicos, escolas, hospitais com repelente e instruções sobre a 

importância de prevenir contra a dengue e doenças correlacionadas; que seja 

celebrado convênio visando manter os funcionários em função no Fórum, na 

Delegacia Central e no I, II, e III DP; as devidas providências a fim de acelerar 

Plano de Carreira e Remuneração (PCR) dos profissionais da educação do 

município de São Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas proximidades da Igreja Canaã, localizada na avenida 

Goiás, 160, bairro Santo Antônio; campanha sobre a importância de se 

diminuir o peso das mochilas de alunos dos ensinos Infantil e Fundamental; e 

o incentivo e a fiscalização nos imóveis desocupados, notificando as 

imobiliárias responsáveis para providencias no sentido de garantir que todo 

local onde houver água parada seja eliminada. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0598/16 a 0601/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

poda da árvore localizada na rua Okinawa, em frente ao número 38 , bairro 

Mauá; a possibilidade de realizar a pintura de faixa de solo com os dizeres 

“Carga e Descarga” na rua Manoel Fernandes Lopes, 144, bairro Mauá; a 

possibilidade de contratar mais médicos para atuar na UBS Dolores Massei, 

principalmente pediatras e clínico geral; e a instalação de lombofaixa nas 

proximidades da EMI Fernando Pessoa, localizada na rua Flórida, 525, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0605/16 a 0611/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 
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seguintes benfeitorias para o Município: coibir os fios pendurados na avenida 

Nelson Braido, esquina com a avenida Guido Aliberti,bairro São José; vistoria 

na árvore existente na avenida Dr. Augusto de Toledo, 778, bairro Santa 

Paula; a realização da correção do leito carroçável da travessa particular, 

altura do número 82 da rua Maceió, bairro Barcelona; a instalação de uma 

lixeira na ilha existente na rua Carmine Perrella, esquina com rua José 

Salustiano Santana, bairro Mauá; a instalação de redutor de velocidade no 

trecho que antecede o velório do Hospital São Caetano. rua Rio Grande do 

Sul, esquina com a rua Piauí, centro; realizar o reposicionamento correto da 

sinalização de trânsito existe na rua Silvia, esquina com a rua Antonieta, bairro 

Nova Gerty; e a instalação de redutor de velocidade em virtude do grande 

fluxo de caminhões em alta velocidade, além da instalação de sinalização de 

placas de velocidade de 40 km na rua Regente de Araújo Lima, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0617/16 a 0619/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção das 

bocas de lobo situadas na rua Filismina Horta Mello, bairro Olímpico; efetuar 

o rebaixamento de guias de calçadas, com concomitante fixação do símbolo 

universal de pessoas com deficiência, de acordo com a Lei federal 7.405/1985; 

e criar no município de São Caetano do Sul, em parceria com a Ordem dos 

Advogados do Brasil, a Central de Conciliação de Conflitos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0620/16 e 0621/16. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a extensão de Bolsa de Estudos - Ensino Superior aos 

funcionários públicos concursados do município de São Caetano do Sul; e a 

redução da carga horária dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem 

e parteiras. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0623/16 e 0624/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o encaminhamento pedido ao Senhor 

Governador do Estado de São Paulo, Senhor Geraldo Alckimin, solicitando a 

EMTU a inserção da estação Nicolau Delic no projeto Pró-Polos (Programa 

de revitalização dos núcleos urbanos e das centralidades servidas pelo 

transporte metropolitano sobre pneus); e criação de hospital veterinário na 

cidade de São Caetano do Sul, visando ao atendimento as pessoas de baixa 

renda do nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0628/16 a 

0634/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar 

a Língua Japonesa na escola municipal de idiomas; instalar um Centro de 
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Convivência para Terceira Idade no bairro Fundação; dispor sobre o tempo 

máximo para atendimento aos usuários em filas das agências dos correios no 

município de São Caetano do Sul; pulverizar com larvicidas as bocas de lobo 

situadas em todos os logradouros públicos de São Caetano do Sul; a 

manutenção das vias: rua Paolo Martorelli, rua Municipal e rua Graça Aranha, 

bairro Fundação; modificar, parcialmente, a faixa de pedestres na rua 

Henrique Dias, paralela à praça ‘Itália’, no bairro Fundação; e constar na grade 

de disciplinas do Centro Digital o curso de Fotoshop. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0654/16 a 0658/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da árvore na rua Heloísa Pamplona, 365, bairro Fundação; 

a limpeza do terreno e a notificação do proprietário na rua Heloísa Pamplona, 

373, bairro Fundação; a instalação de um semáforo eletrônico na rua Pan, 

altura do nº 223, bairro Nova Gerty; a manutenção da galeria de águas e 

esgoto, localizada na rua Caetano Garbelotto, final da rua com a rua Silvia no 

escadão , bairro Olímpico; e o remanejamento da lombada na rua Flórida, 585, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0660/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente no 

período de entrada e saída dos alunos, nas imediações da Escola Estadual 

Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, situada na rua Conselheiro Lafayette, 

bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0662/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

realização de estudos e tratativas para que sejam realizadas obras para 

melhorias no escoamento das águas pluviais, com eventual implantação de 

boca de lobo, na esquina da rua Pernambuco, com a rua José do Patrocínio, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0663/16 a 0665/16. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: elaborar estudos para implantação 

do “Cartão Fracionado de Estacionamento Rotativo (Zona Azul), de acordo 

com a Lei nº 2.428 de 23/06/77, regulamentada pelo decreto n°10.853 de 02 

de abril de 2015”, com alteração dos artigos; elaborar estudos para poda da 

árvore na avenida Goiás, defronte ao número 506, bairro Santa Paula; e a 

elaboração de estudos para conceder desconto no Imposto Predial e Territorial 

Urbano - IPTU aos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, que transferirem 

o registro de veículo de sua propriedade, ao CIRETRAN de São Caetano do 

Sul, e pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA 

no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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0666/16 a 0668/16. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção dos brinquedos do Espaço Verde Chico Mendes, na avenida 

Fernando Simonsen, bairro Cerâmica; a viabilidade da execução de reparos, 

manutenção e pintura em geral na EMI Maria D’Agostini, bairro Mauá; e 

viabilizar a instalação e sinalização de placas de paradas de ônibus no 

município como um todo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0673/16 a 

0675/16. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: repintura da faixa de 

carga e descarga na rua Antônio de Andrade com rua Amazonas; repintura da 

faixa de carga e descarga e faixa zebrada nas ruas Bertolino da Cunha com 

Oswaldo Cruz; e que realize a demarcação de uma faixa zebrada na rua Rio 

Negro, com a rua Amazonas, ao lado do sacolão, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0581/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

do nº 495, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0582/16. 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 769, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0583/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

281, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0584/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Mariano Pamplona, altura do nº 78, bairro 

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

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

0585/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Regente de Araújo Lima, altura do nº 207, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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0586/16. 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, altura do nº 700, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0587/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua José Benedetti, em toda sua extensão, bairro Santo 

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

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

0597/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

Igreja Canaã, localizada na avenida Goiás, 160, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0613/16. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Arnaldo Sante 

Locoselle e imediações, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0614/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando sugestão para dispor sobre a implantação do ‘Mercado 

Social’, na região do Grande ABC Paulista, como alternativa ao consumidor 

de baixa renda. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0615/16. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio 

de ofício à ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, visando tornar 

obrigatória, na conta de energia elétrica, a informação do modo como os 

usuários/consumidores devem agir para requerer o ressarcimento por danos 

causados pelo sistema elétrico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0616/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas ruas Herculano de Freitas, Heloísa Pamplona e 

imediações, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0622/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à CONSLADEL, visando funcionários capacitados 
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para verificação da presença de focos e ou criadouros de larvas dos mosquitos 

transmissores das doenças (dengue, zika e chikungunya), no pátio de veículos, 

localizado na rua da Paz e rua das Preces, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0626/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando a adoção de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento da infraestrutura em saneamento básico e tratamento de 

esgoto, notadamente, com vistas a preservação dos rios, afluentes e áreas de 

mananciais da região. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0627/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, pela 

entrega de novas viaturas para a Polícia Militar e para a polícia civil, em 

especial, do 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. 0635/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Walter 

Thomé, altura do nº 417, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0636/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Santo André, 

altura do nº 379 , bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0637/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

nº 80, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0638/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na avenida Tietê, altura do nº 300, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0639/16. 

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

motocicletas na rua Pan, em toda sua extensão, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0640/16. Aparecido 

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

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

Aparecida, altura do nº 67, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0641/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Caetano 

Garbelotto, altura do nº 120, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0642/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

nº 585, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0643/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Flórida, altura do nº 1282, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0644/16. 

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, altura do nº 213, bairro Prosperidade. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0645/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Municipal, altura do nº 319 , bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0646/16. Aparecido 

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

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

Alfredo Maluf, no em torno da Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul - USCS, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 0647/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na rua Santo Antônio, 50, universidade de São Caetano do Sul 

- USCS, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0648/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na rua José do Patrocínio, no em torno da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS, Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0649/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Alagoas, no em 

torno da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0650/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Pernambuco, no em torno da Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0651/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Conselheiro 

Antônio Prado, no em torno da Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul - USCS, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0652/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

de motocicletas na rua Paraíba, no em torno da Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0653/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Professora Maria 

Macedo, no em torno da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 

USCS, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 0661/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente 

no período de entrada e saída dos alunos, nas imediações da Escola Estadual 

Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, situada na rua Conselheiro Lafayette, 

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

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

nº. 0669/16. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

preventivas, principalmente, no período noturno, em todo o entorno da 

passagem dos Toneleiros, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0692/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Major Carlos Del Prete, 

1130, em frente o Colégio Eduardo Gomes, centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0693/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da alameda São Caetano, 2850, 

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

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

nº. 0694/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

rua Boa Vista, esquina com a rua Pan, próximo ao hipermercado, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0695/16. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

450, em frente a EMEF Alcina Dantas Feijão, bairro Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0696/16. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Conselheiro 

Lafayette, esquina com a rua Maceió, próxima a USCS, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0697/16. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Oriente, 
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esquina com a rua Taipas, próximo às agências da caixa economica federal e 

banco do Brasil, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0698/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Maceió, esquina com a rua Taipas, próximo 

às agências do Bradesco e Itaú, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0699/16. Edison Roberto Parra. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Tietê, 68, em frente ao 

sacolão Nova Gerty, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0700/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da avenida Vital Brasil Filho, nº 340, próximo ao 

centro oftalmológico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0701/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio 

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

imediações da rua Rio de Janeiro, 948, em frente ao largo Monteiro Lobato, 

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

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

Processo nº. 0702/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da ruas Silvia, Ada, Lourdes e adjacências, principalmente em 

horário noturno, no bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0730/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

nº 50, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0731/16. 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 435, bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0732/16. 
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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 rua Frederico José Furlanetto, altura do nº 106, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0733/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Ataliba da Silva, altura do nº 57, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0752/16. 

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 811, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0759/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações pelo excelente desempenho do município de Novo Horizonte, 

obtendo o 1° lugar no “Programa Município Verde Azul”, no Estado de São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0761/16. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Vivo - Telefônica Brasil S/A, visando a manutenção e/ou retirada do 

aparelho telefônico de uso público (orelhão), localizado à rua Lourdes, altura 

do número 813, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0604/16. Aparecido Inácio da Silva. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Amadeu Gomes de Moura. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0676/16. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Edmilson Antonio Damas. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0713/16. Gersio Sartori. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Admir Toscano. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0714/16. Aparecido Inácio da Silva. 
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Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Senhor Eloi João Carlone. 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: 

Amadeu Gomes de Moura, Edmilson Antonio Damas, Admir Toscano e Eloi 

João Carlone. Assim é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, passa-

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

alfabética dos Srs. Vereadores. Usam da palavra os Nobres Edis: Edison 

Roberto Parra, Eder Xavier e Fabio Constantino Palacio. Ninguém mais 

desejando fazer uso da palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. Passa-

se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 1150/15. Francisco De Macedo 

Bento. 2ª Discussão e Votação do Projeto De Lei que “Institui o estímulo à 

divulgação, em todos os postos de saúde e repartições públicas municipais, da 

relação de todas as entidades pertencentes aos N.A. (Narcóticos Anônimos) e 

aos A.A. (Alcoólicos Anônimos) 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 1436/15. Valderi Pinto de Sousa. 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 

Conscientização do Combate à Corrupção’ 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 2889/14. Gersio 

Sartori. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos removíveis nos eventos 

ao ar livre e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

esta encerrada. Para encaminhar votação, faz uso da palavra o Vereador 

Gersio Sartori, que solicita o arquivamento do projeto de sua autoria. 

Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. Arquive-

se”. IV - Processo nº 0960/15. Fabio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização de curso de 

treinamento e simulação contra incêndio para funcionários de 
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estabelecimentos comerciais, casas noturnas, boates, casas de shows, hotéis, 

restaurantes, promotores de eventos e similares 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 0983/15. Magali Aparecida Selva 

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

criação de políticas públicas visando a implantação da ‘Arquitetura 

Sustentável’ em novas edificações residenciais, comerciais e industriais no 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da 

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

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

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

turno”. VI - Processo nº 1037/15. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo, em iniciativa 

conjunta com as APMS, à política de apadrinhamento escolar 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 1058/15. Roberto 

Luiz Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

estímulo à instalação de sistema neutralizador de odores nos veículos 

coletores compactadores de lixo e nos compactadores estacionários de lixo do 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer da 

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

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

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

turno”. VIII - Processo nº 1145/15. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo ao uso do correio 

escolar nas 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”.  O Vereador Jorge Martins Salgado 

solicita e o Presidente da Mesa, Sr. Paulo Higino Bottura Ramos, suspende a 

presente sessão por cinco minutos, para uma reunião com os Vereadores. O 

Sr. Presidente reabre a presente sessão e dá continuidade aos trabalhos. Para 

fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Eder Xavier. 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  18 

IX - Processo nº 1579/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à implantação do ‘Cuidador 

Público’ no Programa Saúde da Família – PSF, da Secretaria Municipal de 

Saúde 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”. X - Processo nº 5607/15. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação 

Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Marcos Sidnei Bassi, pelos relevantes serviços 

prestados ao Município”. 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. 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 para esta finalidade. Esclarece, 

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

e os que forem contrários deverão votar “Não”. A Primeira Secretária faz a 

chamada nominal dos Vereadores. Encerrada a votação, com dezenove votos 

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

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e 

cinquenta e cinco minutos, encerrada a sessão e, para constar, é lavrada esta 

Ata, que lida e achada conforme, é assinada pelos Senhores Presidente e 

Primeira Secretária. ........................................................................................... 
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