
 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  1 

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZ DIAS DO 

MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e nove minutos, com a presença dos Vereadores 

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

Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 13ª 

Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, 

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

destinadas ao Expediente. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofícios 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 10.986, 

de 28/04/16; e nº 10.987, de 28/04/16. “Ciente”. Processo nº. 2267/16. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à instalação de itens 

de segurança nos locais que especifica e dá outras providências.”. “Às 

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

2298/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

criação da 'Clínica Dia do Idoso', no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2315/16. Mesa Diretora. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a recomposição monetária da Tabela de Vencimentos dos 

Servidores da Secretaria da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, ativos, 

inativos e em disponibilidade e dá outras providências “. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2316/16. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul, o estímulo à implantação de motolâncias na Rede SAMU e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2344/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

Lei que “Institui o sistema de cotas para ingresso das pessoas com deficiência 

nas escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e demais 

instituições que realizem concurso seletivo para preenchimento de vagas, 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. 

2368/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  2 

afixação de cartazes, nos estabelecimentos que comercializam ou utilizam na 

prestação de serviço cola de sapateiro, informando que é crime a sua venda, 

entrega ou fornecimento aos menores de 18 anos, e dá outras providências.”. 

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

nº. 2369/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula o 

Poder Público a destinar espaço físico (estande) para amostra e negociação de 

produtos provenientes da economia solidária, no âmbito do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2171/16 e 2172/16. 

Fabio Constantino Palacio. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: regularizar a situação 

dos cabos de energia, telefonia e similares, que estão soltos dos postes sitados 

nos dois lados da rua Baraldi, entre as ruas Goitacazes e Amazonas, Centro; e 

a retirada das valetas de todas as ruas da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2213/16 a 2221/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

tampar buraco existente na rua Oswaldo Cruz, altura do nº 855, Oswaldo Cruz; 

o recapeamento asfáltico na rua Manoel Augusto Ferreirinha, no trecho entre a 

rua Adelaide e rua Visconde Inhaúma, Boa Vista; a instalação de recipientes 

para o acondicionamento de lixo orgânico e de coleta seletiva nos pontos de 

ônibus localizados na avenida Goiás e rua Alegre; a manutenção na sinalização 

de solo e nas placas sinalizadoras no cruzamento entre a rua Peri e a rua Nossa 

Senhora de Fátima, Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na rua das 

Mangueiras, principalmente entre a rua Nestor Moreira e a rua Castro Alves, 

Oswaldo Cruz; a instalação de lombada ou semáforo de trânsito no cruzamento 

entre a avenida Dr. Augusto de Toledo e a rua Peri, Oswaldo Cruz; a instalação 

da faixa de pedestres no lado ímpar da avenida Presidente Kennedy e também 

a devida adaptação do canteiro central para a passagem de pedestres nas 

proximidades do CISE João Castaldelli, Olímpico; a realização da manutenção 

da valeta de concreto e sua junção com o manto asfáltico, localizada no 

cruzamento entre a rua São Paulo e a rua Major Carlos Del Prete, Santo 

Antônio; e a instalação de uma base da GCM permanente na praça Cardeal 

Arco Verde, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2223/16 a 

2226/16. Severo Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reforma dos brinquedos 

da praça Alessandro de Carvalho Fiuza, situada na avenida Lemos Monteiro, 

Olímpico; nova pintura nas grades da praça Alessandro de Carvalho Fiuza, 

situado na avenida Lemos Monteiro, Olímpico; a possibilidade de aplicar a 
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liberação da Zona Azul, no entorno das feiras livres em seus respectivos dias 

de realização, desta municipalidade; e revitalização da praça Alessandro de 

Carvalho Fiuza, situada na avenida Lemos Monteiro, Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2228/16 a 2230/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a limpeza do terreno na rua Vinte e Oito de Julho, Espaço 

Matarazzo, Fundação; a limpeza e retirada de lixo na rua Ceará, em toda sua 

extensão, Fundação; e a instalação de lombofaixa na praça da Riqueza, altura 

do nº 93, Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2232/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

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

Giácomo Dalcin, Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2233/16. 

Marcel Franco Munhoz. determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Giovani Perucchi, Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2234/16 e 2235/16. 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 rua José Roberto, Nova Gerty; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Lourdes, Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2245/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de lombofaixa (faixa de 

travessia elevada), na avenida Paraíso, próximo ao número 520, Oswaldo Cruz. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2246/16 e 2247/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: implantar redutor de velocidade na rua 

das Mangueiras; e deixar os semáforos com luz intermitente amarela no período 

das 0h às 5h. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2249/16 a 2251/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que seja fixada a jornada de 33 horas 

para os provedores do município; que seja fixada a jornada de 33 horas para as 

lactaristas do município; e que seja disponibilizada a vacinação contra a gripe 

H1N1, em especial, para os atiradores e funcionários do Tiro de Guerra o 

Município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2252/16. Edison Roberto 

Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que analise a 

solicitação dos munícipes que entregaram um abaixo-assinado no Atende Fácil, 

com aproximadamente 10.000 (dez mil) assinaturas, para a abertura de uma 

UPA, Unidade de Pronto Atendimento, na rua dos Castores, 60, Mauá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2256/16 a 2260/16. Eclerson Pio Mielo. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: notificar o proprietário do caminhão estacionado, em frente 

o E.E. Joana Motta, localizado na rua Espírito Santo, 1330, Santo Antônio; a 

manutenção geral da iluminação no Centro Esportivo e Recreativo Águias de 

Nova Gerty, localizado na rua Juruá, 50, Mauá; o recapeamento asfáltico em 

toda a extensão da rua Martino de Martine, Barcelona; estabelecer parceria 

entre a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo SEEST e a equipe de Tae-

Kwon-Do para disponibilizar o salão de festas do Centro Esportivo e 

Recreativo Águias de Nova Gerty, localizado na rua Juruá, 50, Mauá; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

praça Moraes Sarmento - rua Nestor Moreira e rua Maria Teixeira Mourão 

Maresti , Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2262/16. Eclerson 

Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar placa 

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

Votorantim, 524, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2263/16 a 

2265/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvores 

localizada na rua Humberto de Campos, altura do número 358 e 479, São José; 

a realização de uma iluminação adequada na rua dos Expedicionários, 

Cerâmica; e o recapeamento do asfalto na rua João Almendra, São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2266/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que o Programa de Saúde da Família 

viabilize a vacinação domiciliar contra a gripe H1N1, para os idosos e pessoas 

com doenças crônicas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2268/16 a 

2271/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: implantar 

ações para que seja realizada, de forma efetiva, a campanha municipal de 

prevenção ao câncer intestinal; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a obrigação de bares e casas noturnas para realizarem a limpeza 

da frente de seus estabelecimentos imediatamente ao seu fechamento; a 

realização da coleta de entulhos que se aglomeram ao redor de árvores e postes 

na cidade; e com urgência poda da copa da árvore localizada na esquina da 

alameda São Caetano com Solimões. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2275/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que seja aberta a inscrição para as bolsas de cursos técnicos, no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2277/16 a 2282/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para permitir o 
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embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade 

reduzida fora dos pontos e das paradas oficiais; implantar o orçamento 

participativo virtual no município de São Caetano do Sul; instalar bebedouros 

públicos nas 5 (cinco) bases da Guarda Civil Municipal e no terminal de ônibus 

Nicolau Delic; implantar o serviço 'Disque Idoso'; intensificar a fiscalização 

quanto a comprovação da origem de materiais metálicos recicláveis junto às 

empresas que os compram; e dispor sobre a proibição de mesas e cadeiras fora 

do padrão ergométrico, exigido por normas da NBR 14.006 e NBR 14.007, em 

salas de aula nos estabelecimentos de ensino, públicos e privados, de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2284/16 a 2290/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a poda nas árvores existentes na rua 

Boa Vista, esquina com a rua Frieda, Boa Vista; a revitalização de toda a 

extensão da rua Santa Catarina, Centro; a pintura das guias de sarjetas da rua 

Santa Catarina, Centro; a troca de todas as lâmpadas queimadas em toda 

extensão da rua Santa Catarina, Centro; a troca da sinalização de trânsito em 

toda a extensão da rua Santa Catarina, Centro; a liberação da cobrança do 

sistema de estacionamento rotativo em todas as ruas no entorno da rua Santa 

Catarina, Centro; e a troca de toda a iluminação existente atualmente por 

lâmpadas de led em toda a extensão das referidas vias públicas. rua Santa 

Catarina, rua para e Manoel Coelho, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2292/16 e 2293/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de motolâncias na Rede SAMU; e a inserção de mais vagas para 

idosos no estacionamento do Atende Fácil. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2294/16 a 2296/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

emissão por e-mail de contas de consumo do Departamento de Água e Esgoto 

(DAE); instalar, no 'Atende Fácil', na sala de atendimento informatizado, 

computadores adaptados para pessoas com deficiência; e estender o horário de 

atendimento do serviço público 'Atende Fácil' até às 22h, de segunda a sexta-

feira. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2299/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação da “Clínica Dia 

do Idoso”, considerado centro dia de atendimento a melhor idade, no município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2308/16 a 

2311/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja viabilizada a 

vacinação contra a gripe H1N1, nos asilos e casas de repouso da cidade; a 
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manutenção do recapeamento asfáltico, na rua Maceió, Barcelona; a 

manutenção do recapeamento asfáltico, na rua Pernambuco, Centro; e a 

manutenção do recapeamento asfáltico, na rua José do Patrocínio, Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2313/16 e 2314/16. 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 rua Arlindo Marchetti, Santa Maria; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Xingú, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2320/16 e 2321/16. Paulo Roberto de 

Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos para homenagear ex-GCM Marcio de 

Vasconcelos Lira para a academia da Guarda Civil Municipal de São Caetano 

do Sul (GCM), localizada na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José; 

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

rua Bell Aliance, altura do nº 149, bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2327/16 a 2341/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que seja realizada a manutenção nos pontos de ônibus da 

cidade, bem como para que seja colocado bancos e cobertura nos locais, 

notadamente, no bairro São José; seja realizada a manutenção nos pontos de 

ônibus da cidade, bem como para que seja colocado bancos e cobertura nos 

locais, notadamente, no bairro Santo Antônio; que seja realizada a manutenção 

nos pontos de ônibus da cidade, bem como para que seja colocado bancos e 

cobertura nos locais, notadamente, no bairro Santa Paula; que seja realizada a 

manutenção nos pontos de ônibus da cidade, bem como para que seja colocado 

bancos e cobertura nos locais, notadamente, no bairro Boa Vista; que seja 

realizada a manutenção nos pontos de ônibus da cidade, bem como para que 

seja colocado bancos e cobertura nos locais, notadamente, no bairro Barcelona; 

que seja realizada a manutenção nos pontos de ônibus da cidade, bem como 

para que seja colocado bancos e cobertura nos locais, notadamente, no bairro 

Santa Maria; que seja realizada a manutenção nos pontos de ônibus da cidade, 

bem como para que seja colocado bancos e cobertura nos locais, notadamente, 

no bairro Prosperidade; que seja realizada a manutenção nos pontos de ônibus 

da cidade, bem como para que seja colocado bancos e cobertura nos locais, 

notadamente, no bairro Oswaldo Cruz; que seja realizada a manutenção nos 

pontos de ônibus da cidade, bem como para que seja colocado bancos e 

cobertura nos locais, notadamente, no bairro Olímpico; que seja realizada a 

manutenção nos pontos de ônibus da cidade, bem como para que seja colocado 
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bancos e cobertura nos locais, notadamente, no bairro Nova Gerty; que seja 

realizada a manutenção nos pontos de ônibus da cidade, bem como para que 

seja colocado bancos e cobertura nos locais, notadamente, no bairro Mauá; que 

seja realizada a manutenção nos pontos de ônibus da cidade, bem como para 

que seja colocado bancos e cobertura nos locais, notadamente, no bairro Jardim 

São Caetano; que seja realizada a manutenção nos pontos de ônibus da cidade, 

bem como para que seja colocado bancos e cobertura nos locais, notadamente, 

no bairro Fundação; que seja realizada a manutenção nos pontos de ônibus da 

cidade, bem como para que seja colocado bancos e cobertura nos locais, 

notadamente, no bairro Cerâmica; e a que seja realizada a manutenção nos 

pontos de ônibus da cidade, bem como para que seja colocado bancos e 

cobertura nos locais, notadamente, no centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2343/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando recapeamento asfáltico na rua São Jorge com a rua José 

de Alencar, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2346/16 a 

2355/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a concessão de bolsas de estudos 

para os alunos que possuam renda familiar maior que 15 (quinze) salários 

mínimos e que estejam matriculados no curso de Medicina da USCS-

Universidade Municipal de São Caetano do Sul; a instalação de bocas de lobo 

e a manutenção do escoadouro das águas pluviais, na estrada das Lágrimas, no 

trecho em frente ao cemitério das Lágrimas, principalmente aonde está 

localizado o ponto de parada dos ônibus, bairro Mauá; o recapeamento da rua 

João Semenoff, Mauá; a revitalização da pintura nos muros do Cemitério da 

Saudade, bairro Cerâmica; o recapeamento da rua Picuí, principalmente no 

trecho entre a rua Maranguá e a rua Piracicaba, bairro Olímpico; a instalação 

do “piso drenante permeável”, nas ruas e travessas do Cemitério da Saudade, 

bairro Cerâmica; a revitalização e instalação de equipamentos de ginástica na 

praça Alessandro de C. Fiuza, bairro Olímpico; a manutenção na valeta 

localizada no cruzamento entre a rua Major Carlos Del Prete e a rua São Paulo, 

bairro Santo Antônio; a manutenção nas valetas localizada no cruzamento entre 

a rua Flórida e a rua Maceió, bairro Barcelona; e o recapeamento da rua 

Lourdes, principalmente no trecho que compreende entre a rua Ângela e a rua 

Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2357/16 a 2361/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: visando a 

instalação de uma lombada na rua Ceará, altura do nº 470, bairro Fundação; a 

substituição urgente da árvore situada na rua Arlindo Marchetti, esquina com a 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  8 

rua Ivaí, bairro Santa Maria; a instalação de uma lombofaixa na rua Doutor 

Durval Vilalva, 125, próximo a EMEI João Barile, Fundação; a pintura de faixa 

de “carga e descarga” na alameda São Caetano, 2497, Santa Maria; e a alteração 

do sentido de fluxo de trânsito na rua Doutor Durval Vilalva, sentido 

Maximiliano Lorenzini, Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2273/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à APAMI - Associação de Proteção à 

Maternidade e à Infância de São Caetano do Sul, pelo seu 64º aniversário de 

Fundação, comemorado neste mês. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2274/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo 

empenho da prefeitura em uma vertente do Programa Viver Melhor, que é a 

entrega dos cartões do Auxílio Medicamento. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2283/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando estudos para implantar um local público que funcione como uma 

“incubadora” para as organizações não governamentais (ONGs) recém-

constituídas, que tenham por finalidade desenvolver relevantes serviços sociais 

na região do ABC Paulista, a fim de que o imóvel possa servir para abrigar, de 

forma coletiva, as sedes, bem como as respectivas estruturas administrativas 

das referidas organizações, amparando-as em seus primeiros anos de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2300/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Ceará, altura do nº 53, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2301/16. 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, 379, 

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

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

2302/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Francesco Fiorotti, 59, bairro Nova Gerty. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2303/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Teresa 

Campanella, altura do nº 331, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2304/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

1065, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2305/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na alameda Cassaquera, 208, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2306/16. Aparecido 

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

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

Machado de Assis, altura do nº 385, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2307/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Collygni, 30, 

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

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

2312/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

Arlindo Marchetti, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2317/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

longo da rua Raimundo Maffei, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2318/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

longo da rua Lisboa, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2319/16. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas ao 
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longo da rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2322/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações rua Bell Aliance, 2000, altura do 

número 149, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2323/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

que seja realizada a colocação de bancos e cobertura nos pontos de ônibus da 

região, notadamente, 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. 2324/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando que seja viabilizada a vacinação contra a gripe H1N1, nos asilos 

e casas de repouso, da região, notadamente 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. 2325/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

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

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

2326/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

General Artur da Costa e Silva, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2342/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao restaurante o Cadillac, pela parceria no desenvolvimento 

socioeconômico no município de São Caetano do Sul, na geração de empregos, 

contribuindo com a diminuição da desigualdade social, ofertando dignidade aos 

munícipes que buscam recolocação no mercado de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2345/16. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Antônia Tonucci, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2356/16. Gersio Sartori. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas na rua Rio Grande da Serra, rua Mauá, rua Diadema, 

rua São Sebastião e rua Ribeirão Pires, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2362/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

de Rotarianos de São Caetano do Sul, em razão de seu 35º aniversário, a ser 

comemorado no próximo dia 19 de maio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2363/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações das ruas Frieda e Maringá, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2373/16. 

Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e permanência de uma viatura de 

segunda à quinta-feira no horário das 22 às 23 horas, na avenida Goiás, 233, 

esquina com a rua Major Carlos Del Prete, novo campus da USCS - pós 

graduação, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2384/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no 

entorno da praça Salvador Quero Lopes. rua Madeira, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2385/16. 

Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão da 

rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2386/16. Severo Neto de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à ROTA - 1º. Batalhão de 

Policiamento de Choque - 1º BPCHO - “Tobias Aguiar”, visando desta a ação 

de rondas ostensivas em todo o município. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2272/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento da Senhora Maria Laura Cezar de Toledo. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, Edil Paulo Higino Bottura Ramos, 

solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória de Maria Laura 

Cezar de Toledo. Assim é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, passa-

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

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: Eder Xavier, 

Edison Roberto Parra, Fábio Soares de Oliveira e Jorge Martins Salgado. O Sr. 

Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, solicita e o Vereador Roberto Luiz 

Vidoski assume a presidência da Mesa. Dando continuidade a chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Sidnei 

Bezerra da Silva. O Sr. Presidente, Paulo Higino Bottura Ramos, reassume 

presidência da Mesa. Ninguém desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase 

de explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. A 1ª Secretária, 

Magali Aparecida Selva Pinto procede a leitura da Ordem do Dia. I - Processo 

nº 2193/14. Jorge Martins Salgado. Discussão e Votação Únicas da Redação 

Final apresentada pela Comissão de Justiça e Redação em seu Parecer nº 95, de 

2015/2016, ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre o estímulo à afixação de 

cartazes informativos sobre os danos causados à saúde pelo uso de 

anabolizantes, nas academias de ginástica, fitness, clubes esportivos, lojas de 

suplementos alimentares e estabelecimentos afins situados no município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovada a Redação Final”. “Publique-se”. II - Processo nº 3668/14. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Discussão e Votação Únicas da Redação Final 

apresentada pela Comissão de Justiça e Redação em seu Parecer nº 98, de 

2015/2016, ao Projeto de lei que “Dispõe sobre o incentivo à colocação de 

placas que visam estimular a prática de esportes e a alimentação saudável nas 

praças e parques públicos de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovada a Redação Final”. 

“Publique-se”. III - Processo nº 0133/15. Fabio Soares de Oliveira. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui a inclusão de matéria sobre 

‘Noções de Ética e Práticas de Segurança na Internet’, no contraturno das 

escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de São Caetano do Sul e dá 

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

critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando 

a critério do Plenário. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se 

encontram na Mesa Emendas ao Projeto de Lei, informando que a votação será 

realizada sem prejuízo das emendas. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 2º turno, sem prejuízo das emendas”. Em questão de ordem, 

o Presidente solicita a dispensa da leitura das emendas e a votação em separado. 

Colocado em votação o pedido da dispensa da leitura das emendas e da votação 

em separado, fica “Aprovada”. As emendas são colocadas em votação 

separadamente: Emenda nº 1. Colocada em votação, fica “Aprovada”. 

Emenda nº 2. Colocada em votação, fica “Aprovada”. Remeta-se o projeto 

para a Comissão de Justiça e Redação para entrosamento das emendas e 

apresentar a Redação Final. IV - Processo nº 1039/15. José Roberto Espíndola 

Xavier. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

criação do Projeto ‘Recomeçar – Torne-se uma Empresa Amiga da Terceira 

Idade’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

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

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

se”. V - Processo nº 1149/15. Francisco de Macedo Bento. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à disponibilização de 

médicos nas EMIS e EMEIS do município de São Caetano do Sul, na forma 

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 2º Turno”. 

“Publique-se”. VI - Processo nº 1151/15. Francisco de Macedo Bento. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à veiculação de 

publicidade comercial em táxis, 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”. VII - Processo nº 1594/15. 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 de Conscientização para o Uso 

Racional da Água’ 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”. VIII - Processo nº 1988/15. Aparecido Inácio da Silva. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à inclusão do 
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‘Casamento Comunitário’ no Calendário Oficial de Datas e Eventos 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”. IX - Processo nº 2140/15. Jorge Martins Salgado. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à presença de 

profissionais de odontologia nas Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais 

situados 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, às dezoito horas e quarenta e três 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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