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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE MAIO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e cinquenta 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. As atas da 16ª Sessão 

Ordinária e a 6ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. O Sr. Presidente saúda 

a presença da Srª. Andrea Miguel, Vice-Presidente do Conselho da Mulher; da 

Srª. Marlene Santi, Conselheira do Conselho da Mulher; e da Srª. Veronica 

Paula, Coordenadora das Promotoras Legais e demais Conselheiras. 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. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 10.991, de 17/05/16. “Ciente”. Processo nº. 2648/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Estimula a ampliação do sistema de 

atendimento ao público, com a inserção de senhas sonoras e em Braile, 

simultaneamente às senhas eletrônicas já existentes nas agências bancárias, 

instituições financeiras e públicas, 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. 2650/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que "Institui o estímulo ao tratamento da pseudolalia ou 

mitomania 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. 2665/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que "Estimula o programa 'Ronda da Saúde' de proteção aos profissionais da 

área no âmbito do município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2702/16. Mesa 

Diretora. Projeto de Lei que "Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e 

dos Secretários Municipais, para a Legislatura de 2017/2020 e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2703/16. Mesa Diretora. Projeto de Resolução que 

"Fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul 

para a Legislatura de 2017/2020 e dá outras providências". “Às Comissões de 
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Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2710/16. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o estímulo à instalação de câmeras 

de vídeo para fins de segurança nos terminais de ônibus do município de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2711/16. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que "Institui o estímulo à implantação de um 'Skatepark' 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. 

2712/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o estímulo à 

instalação de controlador eletrônico de velocidade em logradouros públicos onde 

encontram-se unidades de saúde e unidades de ensino e dá outras providências.". 

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

nº. 2606/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a construção de um novo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2612/16 a 2614/16. Severo 

Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a entrega de repelentes contra o 

mosquito Aedes aegypti para famílias comprovadamente de baixa renda; 

recapeamento para tapar o buraco no cruzamento da rua Bertolino da Cunha e a 

avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; e o recapeamento, bem como 

o nivelamento do meio fio em toda a extensão da rua Xavantes, bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2616/16. Severo Neto de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em toda a extensão na rua dos Autonomistas, bairro 

Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2618/16 a 2622/16. Severo 

Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas em toda a extensão na rua Pedro Alexandrino, bairro 

Fundação; a limpeza das calçadas, desde que nos limites da municipalidade, em 

toda a extensão da Avenida do Estado, bairro Fundação; limpeza das bocas de 

lobo em toda a extensão da rua Perite; a revitalização dos jardins no entorno do 

rio Tamanduateí, situado na Avenida do Estado, bairro Fundação; e a limpeza 

de bocas de lobo, em toda a extensão da rua Felipe Camarão, bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2624/16 e 2625/16. Severo 

Neto de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas em toda a extensão na rua Araraquara, bairro Fundação; e 

limpeza das bocas de lobo, desde que de competência desta municipalidade, em 
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toda a extensão da Avenida do Estado, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2628/16 a 2631/16. Severo Neto de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: espaço canino no interior da praça Faria Lima, situada na alameda 

Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; limpeza dos bueiros em toda a 

extensão da avenida Goiás, bairro Santo Antônio; o recapamento em toda a 

extensão, nos limites do município desta municipalidade, da Avenida do Estado, 

bairro Fundação; e limpeza das bocas de lobo, em toda a extensão rua 

Araraquara, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2632/16 a 

2639/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a poda, vistoria 

do tronco e das raízes da árvore localizada na rua Tapajós, 722, bairro Barcelona; 

realizar a poda e manutenção das raízes da árvore localizada na rua dos Meninos, 

bairro Nova Gerty; realizar a poda da árvore localizada na rua Gurupi, em frente 

ao número 34, bairro Nova Gerty; realizar manutenção completa no calçamento 

do entorno e principalmente na parte lateral do centro recreativo águias de Nova 

Gerty, rua Juruá, 50, bairro Nova Gerty; verificar a possibilidade de realizar 

manutenção geral, principalmente pintura interna na Unidade de Saúde da 

Criança e Adolescente (USCA), Amabile Moretto Furlan, rua Goitacazes, 301, 

Centro; retomar as obras iniciadas na EMEI Marilene de Oliveira Larocca, 

localizada na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 231, bairro 

Santa Maria; realizar revitalização e a pavimentação da pista de caminhada 

localizada entre a rua Nazaret, Capiberibe e Tapájos, bairro Barcelona; e realizar 

a revitalização, manutenção ou troca dos brinquedos da Praça dos Imigrantes, 

localizada na rua Benito Campoi, localizada em frente ao nº 250, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2640/16. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando substituição da árvore 

localizada na esquina rua Goitacazes com a avenida Goiás, Câmara Municipal 

de São Caetano do Sul, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2641/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a compra de novas gatoeiras para o Centro de Controle de Zoonose 

(CCZ). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2642/16. Eder Xavier. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando proceder, com urgência, o corte e 

posterior substituição da árvore existente na rua João Rela, em frente do nº 63/73, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2643/16 a 2647/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a obrigatoriedade da 

afixação do certificado de manutenção e/ou limpeza do ar condicionado 
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instalado nos estabelecimentos em geral; estudos no sentido de instalar tela de 

proteção ou cerca no parque chico mendes, próximo à imagem do Santo São 

Caetano; dispor sobre a isenção do estacionamento Zona Azul aos profissionais 

da saúde, no horário de trabalho, especificamente no entorno de onde atuam; 

estudos no sentido de dispor sobre a reserva de vagas para o primeiro emprego 

nas prestadoras de serviços ao município de São Caetano do Sul, assim como 

nas fundações e autarquias; e estudos no sentido de determinar a obrigatoriedade 

de divulgação dos gastos públicos em eventos culturais. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2649/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando retornar rua duas mãos de direção na avenida Lions 

continuação da rua Vieira de Carvalho. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2651/16 a 2659/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o estímulo ao 

tratamento da pseudolalia ou mitomania no âmbito do município de São Caetano 

do Sul; tornar mão única a rua Pelegrino Bernardo, altura do nº 03 ao 219, bairro 

Olímpico; a retirada do resto de uma poda de árvore na rua Pelegrino Bernardo, 

142, bairro Olímpico; a revitalização da avenida Tijucussu, esquina com a rua 

Campinas, bairro Olímpico; a poda preventiva das árvores na avenida Tijucussu, 

esquina com a rua Campinas, bairro Olímpico; a reforma da caixa de energia na 

avenida Tijucussu, esquina com a rua Campinas, bairro Olímpico; a reforma do 

piso na rua Campinas, esquina com a avenida Tijucussu, bairro Olímpico; a 

substituição da árvore na rua Ivaí, 617, bairro Santa Maria; e a instalação de uma 

lombofaixa na passagem dos Toneleiros, rua João Galego, bairro Santa Maria. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2661/16 a 2664/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a reforma da valeta na rua Flórida, 1095, bairro 

Barcelona; a reforma da caixa de energia da praça Acácio Novaes, bairro Santa 

Maria; a reforma da calçada na praça José Rosendo dos Santos, bairro Santa 

Maria; e a poda da árvore na rua Campinas, em frente ao nº 66, bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2666/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma da calçada na 

praça Acácio Novaes, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2704/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que as instituições que abrigam idosos no município de São Caetano 

do Sul tenham uma máquina apropriada para a confecção de fraldas. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2705/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando, em reiteração à indicação 1252/2013, que seja 

ampliado o Programa Mover no município, em especial, no sentido de 
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disponibilizar mais unidades de transporte adaptado para as pessoas com 

deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2708/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das escolas do 

município, durante o período de realização das festas juninas, que se iniciam a 

partir do próximo final de semana. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2714/16 a 2726/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da 

sinalização de solo no cruzamento entre a rua Guaiamú e a rua Tayi, bairro Santa 

Maria; a manutenção na valeta localizada no entroncamento entre a rua Rafael 

Sampaio Vidal e a rua Votorantim, bairro Barcelona; o recapeamento da rua 

Natale Furlan, bairro Barcelona; o recapeamento da rua Guarda-Marinha 

Greenhalg, bairro Santa Maria; o recapeamento da rua Taipas, no trecho 

compreendido pela rua Tapajós e a rua Capeberibe, bairro Barcelona; a 

manutenção na valeta localizada no entroncamento entre a rua Oriente e a 

alameda São Caetano, bairro Barcelona; o recapeamento da rua Solimões, no 

trecho que compreende entre a alameda São Caetano e a alameda Conde de Porto 

Alegre, bairro Santa Maria; tampar um buraco existente na alameda Conde de 

Porto Alegre, altura do nº 2065, bairro Santa Maria; a poda na parte inferior da 

copa de uma árvore localizada na alameda Conde de Porto Alegre, altura do nº 

476, bairro Santa Maria; a instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de 

solo indicando a existência de uma lombada na rua Solimões, nas proximidades 

do nº. 198, bairro Santa Maria; a revitalização da sinalização de solo no 

cruzamento entre a rua Guaporé e a rua Piabanha, bairro Santa Maria; tampar 

um buraco existente na avenida Dr. Augusto de Toledo, altura do nº 240, bairro 

Santa Paula; e tampar um buraco existente na rua Francesco de Martini, altura 

do nº 134, Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2729/16 a 

2731/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: dispor sobre 

a inclusão, no protocolo padrão do pré-natal, de exame de sangue para detectar 

o uso de drogas líticas ou ilícitas; implantar o recolhimento seletivo de 

medicamentos vencidos diretamente nos lares em dia específico da semana; e a 

implantação do programa de orientação e prevenção ao câncer de intestino. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2732/16. Jorge Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a elaboração de Decreto Regulamentador 

ou Projeto de Lei que regulamente a concessão de medalhas e condecorações aos 

integrantes da Guarda Civil Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2660/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 
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ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na passagem dos Toneleiros, proximo a UBS, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2668/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Tapajós, 533, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2669/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Henrica Grigoletto 

Rizzo, 270, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2670/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na alameda Cassaquera, 343, bairro Barcelona. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2671/16. Aparecido 

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

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

Marconi, 50, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2672/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Constantino de Moura Batista, 400, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2673/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Campinas, em toda sua extensão, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2674/16. Aparecido 

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

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

Pelegrino Bernardo, 142, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2675/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas 
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ostensivas com apoio de motocicletas na rua Campinas, 74, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2676/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 1259, bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2677/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Votorantim, 140, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2678/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Garça, em toda sua 

extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2679/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Ivaí, 637, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2680/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Perrella, 324, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2681/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Major Aderbal de Oliveira, 87, bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2682/16. 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, 1666, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2683/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Nelly Pellegrino, 
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205, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2684/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Flórida, 1289, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2685/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Goitacazes, 196, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2686/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na alameda São Caetano, 1052, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2687/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Bell Aliance, 166, 

bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2688/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Okinawa, 9, bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2689/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Nelly Pellegrino, 

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

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

nº. 2690/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Tibagi, 525, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2691/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pedro de Toledo, 

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

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 2692/16. 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, 1647, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2693/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na alameda Cassaquera, 796, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2694/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda João Galego, 

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

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

nº. 2695/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua dos Diamantes, 86, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2696/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Vital Brasil 

Filho, 731, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2697/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Taipas, 1213, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2698/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicleta na travessa Particular, 80, 

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

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

2699/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na alameda São Caetano, 1755, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2700/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 
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visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pelegrino Bernardo, 

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

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

2701/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na travessa Radium, 78, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2709/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações das escolas do município, durante o período de 

realização das festas juninas, que se iniciam a partir do próximo final de semana. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2727/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas principalmente no período noturno na rua 

Nossa Senhora da Candelária. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2728/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

rua Visconde de Inhaúma, principalmente no horário noturno. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2733/16. Severo Neto de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao 2° Batalhão de Polícia de Choque 

Anchieta, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Prestes Maia, 

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

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

2734/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício a 

empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, visando a ampliação de linhas com 

itinerário que beneficiem as cercanias da rua dos Castores, notadamente, para 

que beneficiem os usuários. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2740/16. Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Igreja Hillsong São 

Paulo, pelo início de suas atividades no Brasil, no dia 31 de maio de 2016. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2741/16. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo 84º aniversário do Bispo Manoel Ferreira, 
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comemorado no último dia 30 de maio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2706/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Iago Orsini. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2707/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Senhor José Soares dos Santos. 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 dos Senhores: Iago Orsini e José 

Soares dos Santos. Assim é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, o Sr. 

Presidente anuncia que em cumprimento ao dispositivo das Resoluções nº 538, 

de 12.11.1965; e nº 831, de 22.09.1973; passa a palavra para o Vereador Fábio 

Soares de Oliveira, a fim de que, em nome do Legislativo, faça o discurso alusivo 

ao Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho. Este 

assim procede. 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, Fabio Constantino Palacio, Jorge 

Martins Salgado, José Roberto Espíndola Xavier e Roberto Luiz Vidoski. 

Ninguém desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. 

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 

3314/15. Carlos Humberto Seraphim. 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 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 2º Turno”. “Publique-se”. II - 

Processo nº 1172/16. Carlos Humberto Seraphim. 2ª 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 2º Turno”. 
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“Publique-se”. III - Processo nº 2073/13. Severo Neto de Oliveira. 1ª 

Discussão e Votação adiadas do Projeto de Lei substitutivo que “Institui, 

preferencialmente, a instalação de ecopontos 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, 

deixando a critério do Plenário. Em questão de ordem o Sr. Presidente informa 

que se encontra na mesa o pedido de arquivamento do Projeto de Lei. Colocado 

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

- Processo nº 1755/15. Valderi Pinto de Sousa. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre o incentivo à realização de ‘Campanha de 

Combate ao Desperdício de Alimentos’, no Município de São Caetano do Sul e 

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

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

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

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. V - Processo nº 2214/15. Edison 

Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Cria o estímulo 

para que nas áreas de prática de esportes dos centros desportivos, praças e 

parques, localizados no Município de São Caetano do Sul, sejam afixados avisos 

que orientem atletas amadores a realizar alongamentos musculares de forma 

adequada à prática de seus esportes e dá outras providências. ”. Parecer da 

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

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. 

VI - Processo nº 2284/15. Eder Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Institui o estímulo à comunicação aos órgãos de proteção e conselhos, 

dos casos de abusos e maus tratos aos idosos, no Município de São Caetano do 

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

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. VII - Processo nº 

2649/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 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 Municipal Vegano’ e dá outras providências. ”. Parecer 

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

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

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

Turno”. VIII - Processo nº 6515/15. Daniel Fernandes Barbosa. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 
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‘Cidadã Emérita’ à Senhora Vera Lúcia Fedato Monari, pelos relevantes serviços 

prestados ao Município. ”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

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

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

Presidente esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Decreto 

Legislativo que concede Título, a matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois 

terços) dos membros da Câmara para sua aprovação e, neste caso, o Presidente 

também deve votar. Esclarece, ainda, que os Vereadores que forem favoráveis 

ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão votar “Não”. 

Em seguida o Presidente da Mesa, Sr. Paulo Higino Bottura Ramos, passa a 

palavra à Primeira Secretária para a chamada nominal dos Vereadores. 

Encerrada a votação, por dezesseis (16) votos favoráveis, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, às 

dezoito horas e quarenta e nove 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................................... 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


