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ATA DA 16ª 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 QUATRO DIAS DO MÊS DE 

MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

Às dezoito horas e dezessete 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 15ª 

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

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

destinadas ao Expediente. Processo nº. 0625/16. Diretoria de Orçamento e 

Finanças. Ofício encaminhando os balancetes financeiros e patrimonial, bem 

como o das despesas simplificado e da receita, referente ao exercício de 2.016. 

“À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do decreto nº 10.990, de 16/05/16. 

“Ciente”. Processo nº. 2297/16. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando 

cópia do decreto nº 10.988, de 03/05/16. “Ciente”. Processo nº. 2530/16. 

Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do decreto nº 10.989, de 

06/05/16. “Ciente”. Processo nº. 2529/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Projeto de Lei que "Estimula o Poder Executivo à destinar local reservado para 

o estacionamento de motos em toda e qualquer área pública no município de 

São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 2554/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

Resolução que " Institui o 'Projeto Ágora' na Câmara Municipal de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2586/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Autoriza a inserção de mensagem com conceitos de 

sustentabilidade nas placas denominativas de vias e logradouros públicos no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2589/16. 

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 

Conscientização e Prevenção à Esporotricose, e dá outras providências.". “Às 

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

2608/16. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei que "Institui o incentivo à 
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cobrança por tempo fracionado nos estacionamentos particulares localizados 

no âmbito de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2610/16. 

Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que "Institui o estimulo à criação de ações 

continuadas para prevenção à Litíase Renal (pedra nos rins) 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. 2611/16. 

Severo Neto de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul o 'Dia da Caminhada 

contra as Drogas', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2627/16. 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 Conscientização sobre as 

Consequências da Utilização de Cigarro Eletrônico', e dá outras providências.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 
Processos nºs. 2450/16 a 2459/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

poda das árvores localizadas no interior da EMI Alice Pina Bernardes, 

localizada na rua Herculano de Freitas, 265, bairro Fundação; instalação de 

recipientes para o acondicionamento de lixo orgânico e de coleta seletiva no 

calçadão da avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação; a 

revitalização da passagem subterrânea Gabriel Zambrana, que faz a interligação 

do Centro ao bairro Fundação; a manutenção do calçadão da avenida Conde 

Francisco Matarazzo, Centro; a instalação de placas sinalizadoras e/ou 

sinalização de solo indicando a existência de uma lombada na rua Panati, nas 

proximidades do nº 25, bairro Olímpico; de tampar o buraco existente na rua 

Panati, na altura do nº 74, bairro Olímpico; a instalação de placas sinalizadoras 

e/ou sinalização de solo indicando a existência de uma valeta na rua Panati, nas 

proximidades da Praça Alexandre C. Fiuza, bairro Olímpico; a instalação na 

travessa Panati, placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a 

"Parada Obrigatória", e também a sinalização de solo que esta via possui "mão 

dupla", tanto no entroncamento com a rua Panati, como também, no 

entroncamento com a rua Pindorama, bairro Olímpico; a instalação na rua Rubi, 

placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a "Parada Obrigatória", 

e também, a sinalização de solo que esta via possui "Mão Dupla", tanto no 

entroncamento com a rua Picuí, como também, no entroncamento com a rua 

Pindorama, bairro Olímpico; e a manutenção ou a notificação do responsável 

para a manutenção, com urgência, da calçada localizada na avenida Goiás, em 
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frente ao nº 1040, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2479/16 a 2494/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

da calçada na rua Herculano de Freitas, altura do nº 540, bairro Fundação; a 

instalação de um bueiro na rua Bueno de Andrade, altura do nº 372, bairro 

Fundação; a repintura da faixa de pedestres na rua Maximiliano Lorenzini, 138, 

em frente ao Museu Histórico Municipal, bairro Fundação; a substituição da 

árvore na rua Marconi, EMEI João Barile , bairro Fundação; a limpeza e 

notificação do proprietário na rua Marconi, 08, bairro Fundação; a instalação 

de um radar eletrônico na rua Maximiliano Lorenzini, 138, bairro Fundação; 

que seja cumprida a Lei do Silêncio na rua Araraquara, 161, Clube América, 

bairro Fundação; a retirada do veículo abandonado na rua Doutor Durval 

Vilalva, 152, bairro Fundação; a limpeza do terreno na rua Herculano de 

Freitas, 372, bairro Fundação; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na 

alameda Cassaquera, cruzamento com a rua Oriente, bairro Barcelona; a 

reforma dos bancos e assentos na avenida Presidente Kennedy, parque Linear , 

bairro Barcelona; a reforma dos brinquedos e aparelhos de ginástica na avenida 

Presidente Kennedy, parque Linear, bairro Barcelona; a remoção de uma 

carreta abandonada na rua Martino de Martine, altura do nº 38, bairro 

Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Martino de Martine, em toda sua 

extensão, bairro Barcelona; a retirada de águas parada na rua Benito Campoi, 

em frente a praça parque Linear, bairro Olímpico; e a estimulação a criação da 

semana da cultura escolar nas instituições de ensino público no âmbito do 

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

2496/16 e 2497/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que a lista 

de pedidos de transferência e permuta de alunos, na Rede Municipal de Ensino, 

seja divulgada na internet; e que sejam reabertas as inscrições para a educação 

infantil, meio período e período integral, no município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2500/16 a 2504/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: dispor sobre a isenção de entidades filantrópicas no estacionamento 

Zona Azul, no município de São Caetano do Sul; combater e exterminar a 

grande incidência de baratas, aranhas e mosquitos oriundos do bueiro 

localizado na rua Porto Calvo, altura do nº 361, bairro Oswaldo Cruz; dispor 

sobre o programa antipragas urbanas em São Caetano do Sul; a viabilidade para 

pintar de vermelho o fundo das faixas de pedestres em frente às escolas e 

unidades básicas de saúde do nosso município; e implantar, ao lado de 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

rk  4 

escadarias, uma rampa (facilitando a mobilidade humana) do início ao fim. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2505/16. Severo Neto de Oliveira. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Requerimento solicitando envio de 

ofício à ROTA - 1º Batalhão de Policiamento de Choque - 1º BPCHO - "Tobias 

Aguiar", visando rondas ostensivas notadamente, no bairro Fundação, por ser 

via fronteiriça com algumas comunidades, bem como, inúmeras áreas ermas 

provenientes de unidades fabris desativadas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2507/16 a 2512/16. Severo Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a concessão de benefício 

eventual na modalidade "Auxílio Emergencial", em virtude da situação 

anormal, caracterizada como calamidade pública ou estado de emergência, às 

vítimas das enchentes, deslizamentos, alagamentos e demais desastres causados 

pelos eventos da natureza (desastre natural) no município da São Caetano do 

Sul, e criação do fundo especial de combate às situações de emergência e 

calamidade pública; disponibilização de agente de trânsito permanente, nas 

faixas de pedestres constantes do logradouro retro mencionado, que dão acesso 

à estação da CPTM, localizada na rua Serafim Constantino, Centro; reforma do 

passeio público em toda a extensão da rua Manoel Coelho, Centro; a instalação 

de lixeiras, defronte ao nº 226 da avenida Bela Vista, Jardim São Caetano; a 

reforma do passeio público na rua Maximiliano Lorenzini, em toda a extensão, 

bairro Fundação; e a instalação de lombofaixa elevada na avenida Presidente 

Kennedy, altura do número 1.700, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito” 

Processos nºs. 2515/16 a 2519/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

manutenção completa na quadra localizada no interior do Parque Municipal 

"José Alves dos Reis", (Bosque do Povo), situado na estrada das Lágrimas, 320, 

Jardim São Caetano; as devidas providências no sentido de sanar a questão dos 

pombos que invadem o local UBS Ângelo Antenor Zambom, notificando à 

CIVISA - Centro Integrado de Vigilância à Saúde Dr. Osvaldo Cipullo, 

localizado na rua Justino Paixão, 141, Jardim São Caetano; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das EMEIs e EMIs 

do município; contratar uma enfermeira chefe, para compor o quadro de 

funcionários da UBS Caterina Dall'Anese, localizada na rua Prates, 430; e 

providenciar, em caráter de urgência, a manutenção dos banheiros da UBS 

Caterina Dall'Anese, localizada na rua Prates, 430. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2524/16. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 
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intensivas no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2526/16 

a 2528/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a colocação 

de um ponto de ônibus coberto na avenida Nelson Braido, 64, bairro Cerâmica; 

Indicação ao Senhor. Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Olímpico; e a revitalização da praça 

Moraes Sarmento, localizada na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, com a rua 

Nestor Moreira, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2533/16 a 2551/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

todas as tampas das caixas de eletricidade instaladas na área da praça Cardeal 

Arcoverde, Centro; a implantação de lombofaixa na rua Amazonas, esquina 

com a rua Silvia, Centro; a pavimentação do espaço ocioso dentro do 

estacionamento localizado na rua Tocantins, Policlínico Gentil Rstom, bairro 

Nova Gerty; vistoria na árvore existente na rua Henrica Grigoletto Rizzo, 156, 

bairro Olímpico; a poda preventiva da árvore existente na frente da residência 

situada na rua Amazonas, 2671, Centro; a poda dos galhos que estão próximos 

da rede elétrica, da rua Dr. Gastão Vidigal, 154, bairro Olímpico; a instalação 

de placa de proibido estacionar caminhões na calçada defronte a residência, 

situada na rua Fernão Dias, 56, Jardim São Caetano; sinalização para realizar a 

demarcação (faixa amarela) defronte ao portão da residência situada na rua 

Fernão Dias, 56, Jardim São Caetano; a troca da sinalização de trânsito da 

alameda São Caetano, esquina com a Arlindo Marchetti, bairro Barcelona; 

corrigir erros da construção do prédio localizado na avenida Guido Aliberti, 

sede do Tiro de Guerra, Centro; a troca da lâmpada queimada na rua dos 

Mármores, 325, Prosperidade; a poda da árvore existente dentro da praça Jarbas 

de Carvalho, Prosperidade; a instalação de redutor de velocidade na rua General 

Osório, altura do numero 468, bairro Santa Paula; realizar a troca das lâmpadas 

queimadas e apagadas na rua Eldorado, esquina com a rua dos Marmores, 

Prosperidade; a instalação de defensores para proibir o acesso de motos na viela 

existe entre as vias: rua Iguassu, entre avenida lions, bairro Nova Gerty; uma 

equipe da vigilância sanitária para vistoriar uma construção na esquina da rua 

Amadeu Vezzaro, 130, bairro Mauá; Indicação ao Senhor. Prefeito, 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no período 

que compreende das 20 horas até as 24 horas na avenida Lemos Monteiro, entre 

avenida Presidente Kennedy e a rua Carijós, bairro Olímpico; a revitalização 

das calçadas da rua Lourdes, bairro Nova Gerty; e a manutenção da sinalização 

de trânsito existente na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, esquina 
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com a Avaí, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2553/16. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

implantar novo projeto viário que melhore as condições do trânsito na 

localidade compreendida pelas ruas: Aparecida, Maria, Antonieta, Adelaide, 

Silvia e Manoel Augusto Ferreirinha, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2556/16 a 2561/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a transferência da grade que circunda o CECAPE, rua 

Conselheiro Lafayette, para a margem da calçada , desta forma, fechando o 

jardim que fica a disposição de transeuntes; a demarcação da pintura das pistas 

de rodagem na avenida dos Estados, no trecho do Carrefour até a rua Felipe 

Camarão, no bairro Prosperidade; a substituição das lâmpadas atuais para 

lâmpadas de LED na rua Boa Vista, bairro Boa Vista; a disponibilização da 

vacina H1N1 para os taxistas e transportadores escolares do município; a 

instalação de bancos nos terminais de ônibus nos bairros Boa Vista e centro do 

município; e a instalação de câmeras de monitoramento na rua Boa Vista, bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2563/16 e 2564/16. Fabio 

Constantino Palacio. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: correção da pintura de faixa de 

garagem, localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, 300, bairro Oswaldo 

Cruz; e pintura de faixa de Carga/Descarga em frente ao comércio localizado 

na rua São Paulo, 1404, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2571/16 a 2576/16. 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 Tiradentes, 

bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua General Osório, bairro Santa Paula; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Marechal Deodoro, 

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

nas imediações da alameda São Caetano, bairro Santa Paula; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Martim 

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

intensivas nas imediações da rua Wenceslau Brás, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2578/16 a 2585/16. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: separação das recepções do pronto socorro 

infantil para moradores e não moradores da cidade de São Caetano do Sul; a 

instalação de semáforo no cruzamento da avenida Senador Roberto Simonsen 
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com a rua Joaquim Nabuco, bairro Santo Antônio; a poda de árvore na rua 

Conselheiro Lafayette, 684, bairro Barcelona; a instalação de lombada na rua 

Saldanha da Gama, altura do número 75, bairro Nova Gerty; a construção de 

mini cidades de trânsito nas escolas municipais, bem como nos parques 

públicos; o aumento do valor pago como auxílio transporte escolar para R$ 

140,00; o aumento da fiscalização de agentes de trânsito nas portas das escolas 

municipais; e a instalação de um abrigo de ponto de ônibus na avenida 

Presidente Kennedy, 3191, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2588/16. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a SESURB para formar equipe de 

profissionais especializados em vários segmentos a fim de atender 

exclusivamente as unidades escolares do município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2592/16 a 2603/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a 

existência de uma lombada na rua Luísa, nas proximidades do nº 121, bairro 

Nova Gerty; a manutenção na manta asfáltica do leito carroçável na avenida 

Tietê, nas proximidades do nº 553, bairro Nova Gerty; instalar placas 

sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a "Parada Obrigatória", assim 

como sinalização de solo que esta via possui "Mão Dupla", na rua Luísa, no 

entroncamento com a rua Frieda, bairro Nova Gerty; instalar placas 

sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a "Parada Obrigatória", assim 

como a sinalização de solo que esta via possui "Mão Dupla", na travessa 

Guanabara, tanto no entroncamento com a rua Luísa como também no 

entroncamento com a travessa Rio Grande do Norte, bairro Nova Gerty; a 

instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a 

existência de uma lombada na rua das Bandeiras, nas proximidades do nº. 127, 

bairro Oswaldo Cruz,; a realização da substituição ou poda radical das árvores 

localizadas defronte ao número 269 da rua Raimundo Maffei, bairro Mauá; a 

instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a 

existência de uma lombada na rua Prates, nas proximidades do nº. 400, bairro 

Oswaldo Cruz; manutenção da iluminação da travessa Neusa Maria Alves 

Escudeiro, no trecho que compreende entre a rua Nove de Julho e a avenida 

Tijucussú, bairro Olímpico; a revitalização e a instalação de aparelhos de 

ginástica na praça Nelson Pedro da Silva localizada no cruzamento da avenida 

Paranapanema e Tamandaré no bairro Mauá; a instalação de placas 

sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a existência de uma lombada 

na rua Itápolis, nas proximidades do nº 70, bairro Olímpico; instalar na rua 
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Gurupi, placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a 'Parada 

Obrigatória', e também, a sinalização de solo que esta via possui 'Mão Dupla', 

no entroncamento com a rua Iguassu, bairro Nova Gerty; e o recapeamento da 

travessa Rio Grande do Norte, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2604/16. Flávio Martins Rstom. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a construção de cisternas para aproveitamento da água 

das chuvas nos próprios públicos municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2605/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando reduzir a carga horária de trabalho dos cargos: servente-

provedor, provedor, porteiro, vigia, auxiliar administrativo, lactarista, inspetor 

de alunos, de 44 horas para 33 horas semanais, mantendo-se inalterados os 

vencimentos percebidos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2607/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

construção de um parque Linear onde localiza-se o Clube Águias, com 

academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e paisagismo. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2609/16. Flávio Martins Rstom. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando regulamentar a obrigatoriedade da 

construção de cisternas para aproveitamento da água das chuvas na aprovação 

da construção de novos edifícios. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2523/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todo o 

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

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

2525/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todas as 

ruas do bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2531/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no período da 

noite das 20h às 23 horas, na rua Avaí, e adjacentes, bairro Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2532/16. Fábio Soares 

de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas, no período noturno, coibindo a presença de 

assaltantes no local em virtude dos comércios que funcionam até o final da 

noite. avenida Lemos Monteiro, entre a rua Presidente Kennedy e a rua Carijós, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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2562/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas e a realização de 

blitz, nos finais de semana e durante a semana no período noturno, nas 

principais vias da cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2565/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

rua Martim Francisco, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2566/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Wenceslau Brás, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2567/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

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

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

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

2568/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

General Osório, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2569/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2570/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da alameda São 

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

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

Processo nº. 2577/16. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando que determine 

a secretaria de fazenda do estado de São Paulo, verificar, assim como já 

beneficia os taxistas, a viabilidade de conceder a isenção de IPI aos 

transportadores escolares, tendo em vista que estes também passam por 

dificuldades decorrentes da crise econômica e veículos utilizados de altíssimo 

valor de mercado, para prestar um essencial serviço de transporte escolar, 
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qualificado e seguro, às crianças e aos adolescentes. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2587/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo aniversário da Escola Técnica Estadual Jorge Street. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2590/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas principalmente no período noturno, 

nas imediações da rua Peri, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2591/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas principalmente no período noturno, nas proximidades da praça 

Monteiro Lobato, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2615/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando 

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

toda a extensão da rua dos Autonomistas, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2617/16. Severo Neto de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Pedro Alexandrino, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2623/16. 

Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

rua Araraquara, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2626/16. Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário de 18 

anos da Ossel de Santo André, e especialmente ao Senhor Cesar André 

Marchetti, pelos relevantes serviços prestados no grande ABCDMR, bem como 

em todo Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2555/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Toshie 

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

Nenhum Edil desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de explicação 

pessoal e passa-se à fase da Ordem do Dia. A Primeira Secretária, Vereadora 

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

PROCESSO Nº 0133/15. Fabio Soares de Oliveira. Discussão e Votação 

Únicas da Redação Final apresentada pela Comissão de Justiça e Redação em 

ao Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 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.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

se” II - Processo nº 3207/14. Roberto Luiz Vidoski. 2ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à prática de brincadeiras antigas nas 

escolas de ensino fundamental da rede pública 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, 

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 3358/14. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Cadastro Único do Programa Viver 

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

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

Presidente comunica ao Plenário que se encontra na mesa Emendas ao Projeto. 

O Edil Jorge Martins Salgado solicita a dispensa da leitura das Emendas, que a 

discussão seja em conjunto e a votação das ementas em separado. Colocado em 

votação, o pedido da dispensa da leitura das Emendas, discussão em conjunto 

e a votação das ementas em separado, fica “Aprovado”.  Colocado em 

discussão apenas o Projeto de Lei, ninguém desejando fazer uso da palavra, é 

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

Colocada em discussão as Emendas E1 a E4, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, Emenda E1, fica “Aprovada”. 

Colocado em votação, Emenda E2, fica “Aprovada”. Colocado em votação, 

Emenda E3, fica “Aprovada”. Colocado em votação, Emenda E4, fica 

“Aprovada”. Remeta-se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para 
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o entrosamento das Emendas e apresentar a Redação Final IV - Processo nº 

5239/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Institui a ‘Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida’ promovida 

pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Caetano do Sul e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. O Sr. Presidente comunica 

ao Plenário que se encontra na mesa Emendas ao Projeto. A autora, Vereadora 

Magali Aparecida Selva Pinto solicita a dispensa da leitura das Emendas, que 

a discussão seja em conjunto e a votação das ementas em separado. Colocado 

em votação, o pedido da dispensa da leitura das Emendas, discussão em 

conjunto e a votação das ementas em separado, fica “Aprovado”.  Colocado 

em discussão apenas o Projeto de Lei, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. 

Colocada em discussão a Emendas E1 e E2, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, Emenda E1, fica “Aprovada”. 

Colocado em votação, Emenda E2, fica “Aprovada. Remeta-se o projeto para 

a Comissão de Justiça e Redação para o entrosamento das Emendas e apresentar 

a Redação Final V - Processo nº 6882/14. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª 

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

de equipe multiprofissional na Rede Municipal de Ensino Infantil 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, 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 0230/15. Fábio Soares de Oliveira. 

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

de dispensadores de álcool gel nos espaços reservados para a guarda dos 

carrinhos utilizados para o transporte de mercadorias nos hipermercados, 

supermercados, mercados e comércios assemelhados situados no município 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, 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 1932/15. José Roberto Espíndola 

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

gestão compartilhada de praças 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, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em 

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

4830/15. Marcel Franco Munhoz. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à disponibilização de obras em Braile nas bibliotecas e 

unidades de ensino 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 

3314/15. Carlos Humberto Seraphim. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, o ‘Dia do Combate e Prevenção ao Uso Excessivo de Sal de 

Cozinha’ 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 1172/16. Carlos Humberto Seraphim. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Estimula a exposição dos produtos alimentícios 

especialmente elaborados sem lactose nos supermercados e hipermercados 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 2315/16. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do 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. ”. 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, às 

dezoito horas e trinta e seis minutos, o Senhor Presidente declara encerrada a 

presente Sessão, e convida os Vereadores a assinar o livro de presença para a 

abertura da 6ª Sessão Extraordinária. Para constar é lavrada esta Ata, que lida 

e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e a Primeira Secretária. 
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