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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO PRIMEIRO DIA 

DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSEIS.  

 

 

Às dezessete horas e quarenta e sete 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 03ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente registra a presença 

dos Srs. Roberto Canavezzi do Conselho Municipal de Saúde, Sr. José 

Messias, enfermeiro do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Osvaldo Lima, 

Conselheiro do COREN além dos demais profissionais da enfermagem 

presentes; e Prof. Valter Figueira. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, 

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

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1427/89. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.959, de 

22/02/16. “Ciente”. Processo nº. 1624/11. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.957, de 

17/02/16. “Ciente”. Processo nº. 1799/15. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 10.958, de 

18/02/16. “Ciente”. Processo nº. 0779/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que “Estimula o Poder Executivo Municipal a implantar, em 

São Caetano do Sul, um aplicativo para celular visando facilitar a adoção de 

animais e/ou denúncias de maus tratos e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 0780/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a 

afixação de aviso contendo orientação de como proceder em caso de pane nos 

elevadores instalados em prédios residenciais e comerciais do município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0781/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à instalação de 

container mobiliado e banheiro químico para descanso dos trabalhadores nas 
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feiras livres nos horários que menciona e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 0792/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

a criação de um programa de treinamento, capacitação e qualificação na área 

da pessoa com deficiência, aos servidores públicos municipais que exerçam 

funções de atendimento direto ao público e dá outras providências ". “Às 

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

nº. 0835/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

aos munícipes de São Caetano do Sul para que coloquem o número 

residencial, exposto visivelmente, em suas casas, muros ou cercas e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0836/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à inserção da 'Semana de orientação e conscientização 

sobre a cólera' no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0837/16. Jorge Martins 

Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o Dia Municipal do 

Consumidor, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0838/16. Roberto Luiz 

Vidoski. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à criação do 'Programa Pró-

Estágio', no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 0839/16. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o 

incentivo aos estabelecimentos que especifica, em não armazenarem e 

comercializarem embalagens de bebidas de vidro em seu formato original, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0840/16. 

Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que “Suprime o inciso iv, do artigo 1º, 

da Lei nº 5.011, de 20 de junho de 2.011, que institui o programa permanente 

de parcelamento e concessão de benefícios para o pagamento de débitos 

inscritos na dívida ativa do município, autoriza a compensação de créditos 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0851/16. Maurício Fernandes da 

Conceição. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à vaga automática 

assegurada pós licença maternidade no âmbito das creches do município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0866/16. Roberto Luiz 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  3 

Vidoski. Projeto de Lei que "acrescenta § único ao artigo 4, da Lei nº 4.193, 

de 19 de dezembro de 2.003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de 

qualquer natureza e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 0677/16 a 0689/16. 

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 Major Carlos Del Prete, 

1130, em frente ao Colégio Eduardo Gomes, Centro; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da alameda São Caetano, 

2850, bairro Santa Maria; para que envie uma equipe de campo para a poda 

da árvore na rua Marechal Deodoro, 196, próximo ao externato Santo 

Antônio, bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Boa Vista, esquina com a rua Pan, próximo 

ao hipermercado, Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Capivari, 450, em frente a EMEF Alcina 

Dantas Feijão, Nova Gerty; que envie uma equipe da zoonoses, a fim de 

vistoriar o seguinte local: rua Ceará, 472, Fundação; uma equipe de campo 

para realizar a poda da árvore na rua Marlene, 122, Nova Gerty; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Oriente, 

esquina com a rua Taipas , próximo às agências da Caixa Economica Federal 

e Banco do Brasil, bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Maceió, esquina com a rua Taipas, 

próximo as agências do Bradesco e Itaú, bairro Barcelona; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Tietê, 

68, em frente ao sacolão Nova Gerty, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Conselheiro 

Lafayette, esquina com a rua Maceió, próximo a USCS, bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

estrada das Lágrimas, esquina com a rua São Sebastião número, 350, em frente 

ao restaurante 7 Mares, Jardim São Caetano; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da avenida Vital Brasil Filho, nº 

340, próximo ao centro oftalmológico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0690/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de lixeiras em toda extensão da calçada na rua 

Nazaret, 229, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0691/16. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

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

Rio de Janeiro, 948, em frente ao largo Monteiro Lobato, bairro Oswaldo 
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Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0703/16 a 0710/16. Gersio 

Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: recapear o asfalto da rua Monte Alegre no 

trecho onde esta via cruza a rua Rio Grande do Sul até a rua Espírito Santo; a 

poda das árvores localizadas na rua José Ferrari, Santo Antônio; promover a 

manutenção da iluminação da Praça Miguel Hernandes (local da antiga sede 

da GCM) no bairro Santa Maria; vistoria e manutenção na tampa de bueiro 

localizada na rua São Paulo, altura do número 2.400; podar a árvore existente 

na Ribeirão Preto, defronte ao número 444; promover a desratização da 

avenida Tijucussú e adjacências; coibir o uso de cones para reservar espaços 

para estacionamento nas vias públicas de nosso município; e a manutenção da 

via e dos jardins dos canteiros existentes entre as ruas: Santa Catarina e 

Manoel Coelho e, entre a Santa Catarina e a Rio Grande do Sul, inclusive com 

a instalação de cestos para descarte de lixo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0715/16 e 0716/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

estímulo da criação do programa parceiro amigo da escola pública municipal 

de São Caetano do Sul; e o estímulo às escolas municipais de ensino médio 

ou técnico a prospectarem e divulgarem ações que visem a criação ou 

obtenção de estágios remunerados ou não para a preparação dos jovens no 

mercado de trabalho. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0720/16 a 

0728/16. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

substituição e instalação de placas indicativas de logradouros e praças; a 

manutenção da iluminação da praça Profª Maria Salete Bento Cicaroni, bairro 

Santa Maria; a ampliação do ensino médio municipal; o recapeamento 

asfáltico no trecho da via que compreende o perímetro do número 95 ao 259 

da rua Mauá, Mauá; o recapeamento asfáltico no trecho da via que 

compreende o perímetro do número 20 ao 90 da rua Diadema, Mauá; o 

recapeamento asfáltico no perímetro do trecho que compreende do número 

361 ao 536 da rua Giácomo Dalcin, Mauá; o recapeamento asfáltico em toda 

a extensão da rua São Sebastião, Mauá; o recapeamento asfáltico no perímetro 

do trecho que compreende do número 290 ao 434 da rua Boa Vista, Boa Vista; 

e o recapeamento asfáltico no trecho da via que compreende o trecho do 

número 349 ao 453 da rua Ribeirão Pires, Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0729/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de um semáforo na rua Ivaí, 

cruzamento com a rua Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0734/16 a 0751/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização da praça Faria Lima, bairro 

Santa Maria; a ligação da câmera de monitoramento pública instalada na rua 

Frederico José Furlanetto, 112, Boa Vista; a instalação de sinalização 

horizontal de proibição do transito de caminhões e ônibus na rua Ataliba da 

Silva, esquina com a rua Conde de Porto Alegre, Boa Vista; a instalação de 

bebedouros (pontos de água) ao longo da avenida Presidente Kennedy, em 

toda sua extensão, bairro Santa Maria; a remarcação da ciclovia e a via de 

pedestres na avenida Presidente Kennedy, em toda sua extensão, bairro Santa 

Maria; a limpeza do terreno e notificação do proprietário na rua Santo André, 

179, Boa Vista; a instalação de aparelhos de ginástica na praça Faria Lima, 

bairro Santa Maria; a colocação de grades na entrada da galeria de esgotos na 

rua Platina, esquina com a rua dos Berilos, Prosperidade; a instalação de uma 

base da Guarda Civil Municipal - GCM na praça Jarbas de Carvalho, 

Prosperidade; a instalação de aparelhos de ginástica laboral para os munícipes 

na praça Jarbas de Carvalho, Prosperidade; a instalação de lombo-faixa na rua 

Eldorado, altura do nº 450, Prosperidade; a limpeza, remoção do entulho e 

drenagem da água nos túmulos na rua da Eternidade, 263, cemitério das 

Lágrimas, Mauá; a remoção de veículo abandonado na rua Platina, altura do 

nº 100, Prosperidade; a limpeza da galeria de esgotos na rua dos Berilos, 

esquina com a rua da Platina, Prosperidade; a poda de árvore na rua Juruá, 13, 

Mauá; a limpeza do terreno e notificação do proprietário na rua Ataliba da 

Silva, 13, Boa Vista; a instalação de lombada na avenida Teresa Campanella, 

altura do nº 255, Boa Vista; e a poda de árvore na rua da Fortuna, 556, 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0754/16 a 0758/16. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar um mutirão 

de saúde da mulher em todas as unidades básicas de saúde no mês de março 

para comemorar o "Dia Internacional da Mulher"; a recuperação, recolocação 

e instalação de lixeiras na cidade, em especial, no Centro e em toda a extensão 

da avenida Goiás; a realização do mutirão da cardiologia na cidade, destinado 

aos munícipes; a entrega de repelentes contra o mosquito Aedes aegypti para 

famílias comprovadamente de baixa renda; e restaurar a Igreja Matriz Velha 

de São Caetano do Sul - paróquia São Caetano Di Thiene, por ser igreja 

tradicional e patrimônio histórico em nosso município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0762/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação da "Divisão 
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Assistencial na Guarda Civil Municipal", criada na estrutura organizacional 

pela Lei n° 5000, de 18 de maio de 2011. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0763/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando em reiteração a indicação nº 4417, de 5 de agosto de 2014, a 

realização de estudos e tratativas para que seja fixada a jornada de 30 horas 

semanais para os profissionais de enfermagem do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0765/16 a 0767/16. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico na rua Amazonas, especialmente 

nas proximidades do número 2441, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de 

equipamentos de ginástica adaptados às pessoas com deficiência, usuárias de 

cadeiras de rodas, em espaços de lazer, como praças e parques da cidade; e 

laboriosos estudos com vistas a instituir projeto objetivando a realização de 

visitas de alunos da rede municipal de ensino, em instituições de longa 

permanência de idosos, como asilos e casas de repouso, de nossa cidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0768/16 a 0770/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: manutenção geral na EMI Thereza Coan Fiorotti , 

localizada na rua Ulisses Tornincasa, nº 160, bairro São José; criar centro de 

hemodinâmica a fim de sanar a demora para a realização de diagnósticos, 

principalmente entre cardíacos que dependem deste recurso; e manutenção na 

pintura antiderrapante da rampa localizada na EMEI Rosa Perrella, localizada 

na rua Francesco Coppini, s/n , bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0772/16 a 0776/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos com a finalidade de "determinar a colocação obrigatória 

de adesivos educativos com o texto 'São Caetano do Sul limpa: não jogue lixo 

pela janela' no espaço interno de todos os ônibus de transporte coletivo de 

passageiros, públicos ou privados, e vans escolares"; estudos com a finalidade 

de dispor sobre a instalação de abrigos (pontos de ônibus), no município de 

São Caetano do Sul, com a padronização possível para os diferentes locais; a 

"construção de faixa de pedestre elevada na rua Espírito Santo, em frente ao 

Hospital São Caetano, bairro santo antônio"; a "construção de banheiros 

públicos no entorno da estação ferroviária de São Caetano do Sul"; e buscar 

junto ao governo estadual a destinação de policiais militares de nossa 

corporação para que esses possam ajudar no combate ao Aedes aegypti nos 

seus horários de folga, através da DEJEM (jornada extraordinária de trabalho 

policial militar). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0777/16. Aparecido 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  7 

Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

limpeza e a notificação do respectivo proprietário do terreno localizado na rua 

Carmine Perrella, 444, Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0778/16. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

que seja reaberta a inscrição para o Programa "Auxílio Transporte Escolar" na 

cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0783/16 a 0785/16. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Perrella e rua Herculano de Freitas, Fundação; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas a pé na entrada e saída da estação 

ferroviária, no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, na passagem Gabriel 

Zambrana, além da rua 24 horas, Fundação; e a manutenção geral na EMI 

Thereza Coan Fiorotti, localizada na rua Ulisses Tornincasa, 160, São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0786/16 a 0791/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: aumentar a iluminação da praça existente na 

avenida Paranapanema, esquina com rua Tamandaré, Nova Gerty; a 

manutenção imediata do elevador da EMEF - Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Prof. Décio Machado Gaia, localizada na rua Michel Glebochi, 

90, Boa Vista; a poda das árvores existentes neste trecho da via pública. rua 

Boa Vista, entre as ruas José Henrique de Sá e Pan, Boa Vista; a poda para 

liberar a visualização dos semáforos existentes no importante cruzamento:rua 

Rio Grande do Sul, esquina com a rua São Paulo, Santo Antônio; a 

readequação da sinalização de solo (ponto de ônibus), e a criação de vaga de 

carga e descarga na rua Maranhão, altura do número 1276, Santa Paula; e a 

sinalização de trânsito para inserir a sinalização de solo (área escolar) defronte 

a casa Padre Luís Scrosoppi, localizada na rua Eldorado, 526, Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0793/16 a 0807/16. Aparecido Inácio 

da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a limpeza, vistoria e notificação do proprietário 

na rua Capivari, 471, bairro Nova Gerty; a limpeza e notificação do 

proprietário na avenida Goiás, altura do nº 1191, terreno ao lado do bar - PUB 

- Cubanos, bairro Santo Antônio; a reforma da valeta para diminuir sua 

profundidade na rua Capeberibe, cruzamento com a rua Alegre, bairro 

Barcelona; a implantação permanente de efetivo da Guarda Civil Municipal 

na praça localizada na alameda São Caetano, altura do nº 1606, bairro Santa 

Paula; a instalação de um semáforo na alameda Araguaia, cruzamento com a 

rua Marina, bairro Santa Maria; a limpeza do terreno e a notificação do 
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proprietário na rua Marina, esquina com a rua Conde de Porto Alegre, bairro 

Santa Maria; o aumento do tempo do semáforo na cor verde para passagem 

dos veículos na rua Joana Angélica, cruzamento com a rua Taipas, bairro 

Barcelona; a retirada de um galho de árvore que esta caído na calçada da rua 

do Ouro, 92, bairro Prosperidade; a desratização da rua Paschoale Cavana, em 

toda sua extensão, bairro Oswaldo Cruz; a limpeza e a notificação do 

proprietário do terreno localizado na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 606, 

bairro Oswaldo Cruz; a limpeza e a notificação do proprietário do terreno na 

rua Carijós, 81, esquina com a avenida Tijucussú, bairro Olímpico; a limpeza 

do terreno e a notificação do proprietário na rua Mercúrio, 70, Prosperidade; 

a limpeza e retirada de entulho da rua Mercúrio, 70, Prosperidade; a limpeza 

e remoção dos restos de uma poda realizada na rua Safira, 95, Prosperidade; 

e a limpeza e retirada de lixo e entulho na rua dos Diamantes, 54, bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0810/16 a 0812/16. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da rua Tayi, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da rua Anita Garibaldi, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda 

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

imediações da rua Lomas Valentinas, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0819/16. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a limpeza e dedetização do chafariz localizado 

na rua Herculano de Freitas, altura do nº 309, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0821/16 a 0823/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que sejam efetivadas ações para a remoção de veículos 

abandonados em vias públicas, a fim de evitar possíveis focos de proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, no município; que seja reaberta a inscrição para o 

Programa Idiomas, bem como ampliar o benefício para os estudantes do 

ensino médio do município; e que as escolas do município passem a contar 

com psicólogos em seus quadros de funcionários. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0827/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a atualização da Lei 5011, de 20 de junho de 2011, tornando permanente 

o parcelamento dos débitos tributários dos contribuintes inscritos em Dívida 

Ativa, referente ao ISSQN da construção civil. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processos nºs. 0828/16 a 0830/16. Eder Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização bem como manutenção e reforma dos equipamentos e 

brinquedos da praça dos Imigrantes, avenida Presidente Kennedy, s/n, 

Olímpico; a implantação de bebedouros na praça dos Imigrantes, avenida 

Presidente Kennedy, s/n, Olímpico; e a instalação de bebedouros públicos 

para cães e gatos na praça dos Imigrantes, avenida Presidente Kennedy, 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0831/16 a 0834/16. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: elaborar estudos para viabilização 

da faixa de pedestres na estrada das Lágrimas, em frente à Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Ângelo Raphael Pellegrino, bairro Mauá; elaborar 

estudos para sincronizar o semáforo da estrada das Lágrimas com rua da 

Eternidade, bairro Mauá; estudos para colocação de lombada na estrada das 

Lágrimas, próximo à rua João Rela, bairro Mauá; e estudos para plantio de 

árvores na rua Joaquim Francisco de Souza, bairro Mauá. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0841/16. Flávio Martins Rstom. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o aumento dos pontos de captação de águas 

pluviais na rua Graça Aranha, encontro com a rua Paolo Martorelli, bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0842/16 a 0847/16. Gersio 

Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos no sentido de adequar a sinalização, 

tanto de solo como de placas, na segunda faixa de conversão da avenida Guido 

Aliberti para a avenida Goiás, no sentido dos motoristas que vem de São Paulo 

ou do bairro Fundação; a reiteração do pedido de realização de manutenção 

na valeta existente no cruzamento da rua Maranguá com a rua Panati, ambas 

no bairro Olímpico; a reiteração do pedido de manutenção da valeta existente 

no cruzamento das ruas Maceió e Flórida, ambas no bairro Barcelona; a 

realização de estudos no sentido de adequar o temporizador do semáforo 

localizado no cruzamento da estrada das Lágrimas com a avenida Guido 

Aliberti, nas imediações do Instituto de Tecnologia Mauá; a realização de 

estudos no sentido de promover o recapeamento asfáltico das ruas do bairro 

Mauá, principalmente a rua Juruá e avenida Paranapanema que são as que 

mais necessitam de manutenção; e a realização de estudos no sentido de 

instalar uma base da Guarda Civil Municipal na praça localizada entre as ruas 

Santos Parra e Paranapanema, ambas no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0848/16 e 0849/16. Maurício Fernandes da Conceição. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: a poda de árvore na EMEI Fernando Piva, na rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, 50, Olímpico; e medidas em conjunto com a petrobrás, 

visando dela a instalação de postes de iluminação, na área de propriedade 

desta, ao longo de todo o trecho que margeia a avenida Presidente Kennedy, 

de fronte à garagem de ônibus da VIPE, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0852/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de um curso para ensinar aos 

munícipes da terceira idade o uso e manuseio de celulares, tablets, notebooks 

e como acessarem as redes sociais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0853/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

criação do 'Programa Pró-Estágio', iniciativa do Poder Executivo que visa 

capitanear oportunidades de estágio remunerado aos estudantes 

sulsancaetanenses. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0854/16. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

o recapeamento asfáltico na rua Guia Lopes, altura do número 54, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0855/16. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicação ao Sr. Prefeito solicitando conter a depressão 

extrema em leito carroçável na rua Major Carlos Del Prete, com a rua São 

Paulo, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0857/16 a 0860/16. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento do 

asfalto na rua Lourdes, 525, Nova Gerty; o recapeamento do asfalto na 

avenida Goiás, 600, Santo Antônio; poda das árvores localizadas na rua 

Humberto de Campos, na altura do número 458 e 479, São José; e determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0864/16 e 0865/16. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no 

bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0771/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Governador do Estado de São Paulo, solicitando medidas "dispondo sobre a 

redução de alíquota do ICMS referente aos repelentes de insetos que contêm 

em sua composição Icaridina, DEET ou IR353, tendo como objetivo deixá-

los mais baratos". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0782/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 
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Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Perrella e na 

rua Herculano de Freitas, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0808/16. 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, 840, Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, bairro 

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

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

0809/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua São Jorge, nas proximidades da Empresa Braido, bairro 

Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0813/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

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

no período noturno, nas imediações da rua Tayi, bairro Santa Maria. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0814/16. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas, notadamente no período noturno, 

nas imediações da rua Anita Garibaldi, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0815/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas imediações 

da rua Lomas Valentinas, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0818/16. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício à Prefeitura Municipal de 

São Caetano do Sul, para que determine à SEPLAG-5 - Secretaria de 

Planejamento e Gestão, visando à alteração na distribuição das barracas da 

feira-livre da rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0820/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, visando que sejam efetivadas ações para a remoção de veículos 

abandonados em vias públicas, a fim de evitar possíveis focos de proliferação 
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do mosquito Aedes aegypti, na região e, em especial, no município de São 

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

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

nº. 0850/16. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando 

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

preventivas em toda a extensão da rua Ivaí e adjacências, principalmente no 

período noturno, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0861/16. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0862/16. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas no bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0863/16. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas no bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0760/16. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando envio de ofício ao DAEE - Departamento 

de Águas e Energia Elétrica, visando informação sobre a manutenção, limpeza 

e conservação do reservatório (piscinão), localizado na avenida Guido 

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

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

0816/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Liza 

Nackeleey Capiraço. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0856/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando inserção 

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

Francisco Aparecido Jesus Gomes, o cantor e compositor de música sertaneja 

Chico Rey. 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 da Senhora Liza Nackeleey Capiraço e do 

Senhor Francisco Aparecido Jesus Gomes, (Chico Rey). Assim é procedido. 
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Esgotada a matéria do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O 

Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Usam da palavra os Edis: Aparecido Inácio da Silva, Eclerson Pio Mielo, Eder 

Xavier, Edison Roberto Parra, Fabio Constantino Palacio e Fábio Soares de 

Oliveira. Assume a Presidência, a 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida 

Selva Pinto que continua a chamada dos Edil Jorge Martins Salgado. 

Reassume a Presidência da Mesa, o Sr. Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos. Ninguém mais desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de 

explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 

00960/15. Fabio Soares de Oliveira. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo à realização de curso de treinamento e simulação 

contra incêndio para funcionários de 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 2º Turno”. 

“Publique-se.” Item II - Processo nº 00983/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. 2ª 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 

2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 01037/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-

se.” Item IV - Processo nº 01058/15. Roberto Luiz Vidoski. 2ª 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. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-

se.” . Item V - Processo nº 01145/15. Edison Roberto Parra. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se.” . Item VI - 

Processo nº 01579/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª 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 2º Turno”. 

“Publique-se.” . Item VII - Processo nº 00711/16. PREFEITURA 

MUNICIPAL. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o 

Poder Executivo a conceder abono aos servidores que especifica e dá outras 

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

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

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. . Item VIII - Processo nº 00712/16. 

PREFEITURA MUNICIPAL. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras 

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

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

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

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Esgotados os motivos que nortearam 

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

cinco minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Nobres Edis a 

assinarem o livro de presença para a abertura da 01ª Sessão Extraordinária a 

ser realizada a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada 

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

PAULO H. BOTTURA RAMOS MAGALI AP. SELVA PINTO. 
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PRESIDENTE 1º SECRETÁRIA 


