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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AO 

SEGUNDO DIA DO MÊS DE AGOSTO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Às desessete horas e cinquenta e oito minutos, com a presença dos Edis 

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

Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 21ª 

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

Secretária, Srª. Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura 

das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº 2950/16. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia dos balanços financeiros da Prefeitura 

Municipal do exercício de 2.016. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº 0625/16. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício 

encaminhando os balancetes financeiros, patrimonial, bem como o das 

despesas e da receita, referente ao exercício de 2.016. “À Comissão de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº 1071/05. Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul. Ofício do Pró-Reitor Administrativo e Financeiro da 

USCS, Encaminhando cópia dos Termos de Cooperação entre aquela autarquia 

e o Banco Santander do Brasil S/A e a Fundação Indaiatubana de Educação e 

Cultura – FIEC. “Ciente”. Processo nº 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofícios 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos decretos: nº 11.003, 

de 28/06/16; nº 11.007, de 30/06/16; nº 11.008, de 05/07/16; nº 11.011, de 

12/07/16. “Ciente”. Processo nº 1699/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.013, DE 

21/07/16. “Ciente”. Processo nº 3311/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.002, de 

21/06/16. “Ciente”. Processo nº 3385/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.004, de 

29/06/16. “Ciente”. Processo nº 3386/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.005, de 

30/06/16. “Ciente”. Processo nº 3456/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.006, de 

30/06/16. “Ciente”. Processo nº 3496/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.009, de 

11/07/16. “Ciente”. Processo nº 3497/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 
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Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.010, de 

11/07/16. “Ciente”. Processo nº 3595/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que " dispõe sobre a criação do arquivo público municipal de São Caetano do 

Sul, define as diretrizes da Política Municipal de Arquivos Públicos e Privados, 

cria o Sistema Municipal de Arquivos - SISMARQ, e dá outras providências ". 

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

nº 3319/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Estimula a 

disseminação do conteúdo do estatuto da juventude e dá outras providências. ". 

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

nº 3320/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que "Proíbe as 

assistências técnicas de efetuar cobranças sobre orçamento em balcão 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 

3321/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Dispõe sobre 

parâmetros para o cálculo da cobrança do estacionamento de motocicletas nos 

estacionamentos públicos e privados de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº 3376/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

Lei que " Institui o estímulo à implantação da 'república da melhor idade' 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 

3387/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Estimula a 

comercialização de preservativos em estabelecimentos como bares, 

restaurantes, boates, casas de show e similares e dá outras providências.". “Às 

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

3388/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Dispõe sobre o 

direito de a pessoa com diabetes mellitus, que faça uso regular de insulina, 

portar alimentos e materiais necessários em qualquer prédio público ou privado 

para o controle da glicemia e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº 3389/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Torna obrigatória a prestação 

de caução, na forma de seguro garantia, pelo vencedor de licitação de obra ou 

serviço contratado pela municipalidade e dá outras providências. ". “Às 

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

3390/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Institui o 

estímulo à criação da campanha educativa 'grávidas ativas' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº 3459/16. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que 
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" Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, a 'corrida de rua de são bento' e dá outras providências. ". “Às 

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

3463/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Determina o 

custo máximo pela perda de cartão/ticket de estacionamento, garagens e 

assemelhados ativados na cidade de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº 3464/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de 

Lei que " Estimula o comércio sulsancaetanense à informar valores e produtos 

que estarão em promoção nos dias conhecidos como 'Black Friday', com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias e dá outras providências.". “Às 

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

3465/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Estimula a 

adoção de práticas e métodos sustentáveis na execução de obras de construção 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº 3499/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Projeto de Lei que " Dispõe sobre a instituição do projeto 'família hospedeira', 

no âmbito das entidades de atendimento que mantenham programa de 

acolhimento institucional e que sejam regularmente registradas e em 

funcionamento no município de São Caetanodo Sul e dá outras providências. ". 

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

nº 3502/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que " Institui o estímulo 

à conscientização do planejamento familiar como modelo de valorização da 

vida, em todas as suas fases de existência, e dá outras providências. ". “Às 

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

3555/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que " Estimula o Poder 

Executivo a instituir o troféu 'fair play', no regulamento geral dos 'jogos 

escolares' e demais eventos esportivos e dá outras providências.". “Às 

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

3594/16. Gersio Sartori. Projeto de Lei que "Institui o incentivo à criação de 

'campanha de prevenção, orientação e combate ao AVC - Acidente Vascular 

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

Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 3297/16 e 3298/16. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a tomada de providências, em relação ao 

fechamento para a realização de eventos da rua Antônio Garbelotto, Barcelona; 

e a identificação do ponto de parada de ônibus, localizado na confluência das 

vias: rua Eldorado e rua dos Diamantes, Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº 3299/16. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a recapeamento do asfalto rua Monte Alegre, 

127, Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3301/16 a 3303/16. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da praça 

Di Thiene, localizada na rua Marechal Deodoro, Santa Paula; a revitalização da 

estação rodoviária, que encontra-se na rua Serafim Constantino, centro; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 3304/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de uma 

lombofaixa na rua Manoel Coelho, 611, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3307/16 a 3309/16. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a supressão da cavidade existente no passeio público, de fronte a 

entrada da passagem de nível. avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina 

com a rua João Pessoa, Fundação; a compra de um aparelho de tomografia para 

o hospital Maria Braido, avenida Vital Brasil Filho, Santa Paula; e a reforma 

do teto do cartório eleitoral 166. rua Major Carlos Del Prete, cartório eleitoral, 

Atende Fácil - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 3310/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando mudar 

o ponto de ônibus, levando-o dois metro adiante, situado na avenida Vital Brasil 

Filho, altura rua Castro Alves, Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3313/16 a 3315/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: realizar reforma das rampas de acesso a cadeirantes, respeitando a 

Lei de acessibilidade. alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; 

refazer as calçadas (passeios públicos) para acesso à cadeirantes na Fundação 

anne sullivan, localizada na alameda Conde de Porto Alegre, 820, bairro Santa 

Maria; e poda preventiva das árvores que estão no espaço situado à alameda 

Conde de Porto Alegre, 800, bairro Santa Maria, unidade clínica da Fundação 

Municipal Anne Sullivan. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 3317/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos com a finalidade de instalar ônibus elétrico-híbrido no município de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3345/16 a 3356/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a retirada de um veículo 

abandonado na alameda João Galego, 421, bairro Santa Maria; que seja 

cumprida a Lei do silêncio na rua Antônio Dafre, altura do nº 40,bairro 
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Barcelona; o recapeamento asfáltico na rua Benjamin Constant, em toda sua 

extensão, bairro Santa Paula; a reforma da pintura da faixa de pedestre na 

avenida Presidente Kennedy, nº 1103, bairro Santa Paula; a reforma da calçada 

na avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com a rua João Pessoa, bairro 

Fundação; a reforma do escadão na rua Aparecida, bairro Boa Vista; a 

instalação de um semáforo na rua Rio Grande do Sul, cruzamento com a rua 

Monte Alegre, Centro; tornar a via mão de único sentido na rua São Bernardo, 

altura do nº 60 ao nº 100, bairro Boa Vista; a reforma do ponto de parada 

obrigatória de ônibus na rua Major Carlos Del Prete, nº 563, Centro; a 

instalação de uma lombofaixa na rua Marechal Deodoro, nº 445, em frente a 

EMEI Pedro JoséLorenzini, bairro Santa Paula; a reforma da valeta na rua 

Marechal Deodoro, cruzamento com a rua Piauí, bairro Santa Paula; e a 

instalação de um semáforo na avenida Dr. Augusto de Toledo, cruzamento com 

a rua Peri, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3357/16 

a 3375/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da copa da 

árvore, localizada na rua Constituição, nº 113, bairro Cerâmica; a poda da copa 

da árvore, localizada na rua Constituição, cruzamento rua Espírito Santo, bairro 

Cerâmica; o conserto e a manutenção dos brinquedos no parque Santa Maria - 

Guaiamú, localizado na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 

501, bairro Santa Maria; o conserto e a manutenção dos brinquedos no parque 

linear, localizado na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; o 

conserto e manutenção de todos os brinquedos da Cidade das Crianças, 

localizado na alameda Conde de Porto Alegre, nº 840, bairro Santa Maria; a 

manutenção e conserto dos brinquedos no parque catarina scarparo d´agostini, 

localizado na rua Ângelo Aparecido Radim, 90, bairro São José; manutenção e 

conserto dos brinquedos no parque municipal José Alves dos Reis - Bosque do 

Povo, localizado na estrada das Lágrimas, nº 320, bairro Jardim São Caetano; 

a manutenção em todos os brinquedos do Espaço Verde Chico Mendes, 

localizado na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José; a realizar 

reparos no passeio público de modo a evitar o acúmulo de água no ponto de 

táxi número 7, localizado na rua Rio Grande do Sul, em frente a Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul, Centro; disponibilização de um espaço para 

táxis, nos eventos da cidade de São Caetano do Sul, criando um sistema de 

sorteio entre os taxistas; a liberação de propagandas nos vidros traseiros dos 

veículos de táxis; realização de campanhas de conscientização para utilização 

de táxis da cidade São Caetano do Sul; a intensificação e a fiscalização dos 

veículos que prestam serviços ilegalmente de uber; a notificação das empresas 
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da cidade acercada utilização do uber; a iluminação e a limpeza dos abrigos de 

táxis da cidade; retirar faixa de carga e descarga do local situado à rua João 

Molinari, nº 86, bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico por causa de 

buracos na rua São Paulo, cruzamento com rua antonio joão, bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas redondezas da 

escola municipal de ensino fundamental padre luiz capra, localizada na rua 

Busch, nº 42, bairro Nova Gerty; e a instalação de lombada em frente aescola 

municipal de ensino fundamental padre luiz capra, localizado na rua Busch, nº 

42, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 3377/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando tratativas 

urgentes visando a conclusão do recapeamento asfáltico, no Jardim São 

Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 3378/16. Francisco de Macedo 

Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento do 

asfalto na viela Antonio Dattilio, localizada na rua José de Franca Dias, altura 

do numero 397, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3379/16 a 3382/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

estudos no sentido de dispor sobre a antecipação do 13º salário às servidoras 

no terceiro trimestre de gravidez; dispor sobre o programa "encontre seu 

amigo", voltado à divulgação, na rede mundial de computadores, de fotografias 

e informações sobre animais perdidos ou em condição de abandono no âmbito 

do município de São Caetano do Sul; instituir meia-entrada para os atletas e 

paratletas que menciona; e dispor sobre a utilização dos equipamentos escolares 

municipais no período de férias. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3383/16 e 3384/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instituição 

de mão única na rua Aparecida, bairro Boa Vista; e a instituição de mão única 

na rua Adelaide, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 

3391/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando criar um estacionamento com vagas para os veículos dos 

frequentadores na alameda Conde de Porto Alegre, funndação anne sullivan, 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3393/16 a 3396/16. 

Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o recapeamento 

asfáltico do leito carroçável no trecho da avenida Goiás, em frente à 

concessionária diauto e USCS, divisa com o município de Santo André, bairro 

Barcelona; a poda da árvore localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 

396, Centro; a pintura dos muros e grades do terreno onde esta instalada a caixa 
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d´água: alameda Araguaia, rua Xingú, bairro Santa Maria; e a instalação de 

semáforo no cruzamento da rua Ivaí, com a rua Silvia, bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3398/16 e 3399/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: verificar a possibilidade da contratação emergencial de 

empresa especializada em manutenção e cessão de peças para suprir a 

necessidade de reparos dos equipamentos de cozinha e lavanderia das unidades 

escolares do município; e realizar estudos com a finalidade de viabilizar a troca 

periódica do mobiliário escolar em todas as unidades da Rede Municipal de 

Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3400/16 a 3402/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o atendimento 

prioritário no tratamento de ortodontia, no centro de especialidade 

odontológica, para alunos da rede de ensino municipal; estudos no sentido 

dedisponibilizar cadeiras de rodas em todos os cemitérios públicos ou privados 

localizados no município de São Caetano do Sul; e estudos no sentido de 

diminuir o preço da passagem de ônibus aos domingos no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3406/16 a 3412/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de placa 

identificação do nome da via para a rua Carijós, bairro Olímpico; o 

recapeamento asfáltico na alameda João Galego, entre o nº 02 e o nº 240, bairro 

Santa Maria; a instalação de um semáforo piscante na rua Giuseppe Carnevalli, 

cruzamento com a rua Santo André, bairro Boa Vista; a instalação de uma 

lombada na rua Giuseppe Carnevalli, 120, bairro Boa Vista; a poda das árvores 

na rua Madeira,576, bairro Santa Maria; a retirada de um veículo abandonado 

na rua Madeira, 576, bairro Santa Maria; e a poda radical da árvore na rua 

Okinawa, 9, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3460/16 a 

3462/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda da árvore, 

existente no estacionamento, e da EMEF Padre Luiz Capra, localizada na rua 

Busch, nº 42, bairro Nova Gerty; efetuar manutenção a fim de sanarinfiltrações 

que estão ocorrendo em vários locais da EMI Maria Panarielo Leandrini, 

situada na rua Sebastião Gomes de Lima, nº 60, bairro Nova Gerty; e a troca 

do brasão da cidade e a manutenção da pintura da fachada do CTNEN, (Centro 

de Triagem Neonatale Estimulação Neuro Sensorial Dr. Tatuya Kawakami), 

localizado na rua Peri, 316, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3466/16 e 3467/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

construção de uma vala de pequena dimensão, com o objetivo de escoar água 

da chuva, no entroncamento entre a rua General Estilac Leal e a rua José 

SalustianoSantana, bairro Mauá; e a construção de valas de pequena dimensão, 

com o objetivo de escoar água da chuva, no cruzamento entre a rua José 

Salustiano Santana e a rua Capivari, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº 3468/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando em reiteração a indicação anterior, a realização de 

estudos e tratativas para a ampliação do programa "auxílio alimento", 

responsável pela distribuição de cestas básicas às famílias necessitadas do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3469/16 a 3472/16. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalação de lombada na rua Espírito 

Santo, cruzamento com a rua Conceição, bairro Santo Antônio; reabrir a sala 

de espera no terminal rodoviario nicolau delic, situado na rua Santo Antônio, 

50, Centro; limpeza e manutenção do cemitério das Lágrimas, situado na rua 

da Eternidade, 263, bairro Mauá; e instalação de lombofaixa na rua Manoel 

Coelho, em frente ao banco Itau, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3486/16 a 3495/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção da câmera de monitoramento na rua dos Mármores, esquina com 

a rua Coral, bairro Prosperidade; a reforma da valeta na rua da Fortuna, 70, 

bairro Prosperidade; a reforma da valeta na rua Deputado Emílio Carlos, 22, 

bairro Fundação; a instalação de uma lombofaixa na rua Flórida, 525, em frente 

a EMI Fernando Pessoa, bairro Barcelona; a instalação de uma lombada na rua 

Domingos Graciute Neto, 50, bairro Santa Maria; a revitalização da praça na 

rua Pirajú, 105, bairro Olímpico; a reforma da escada de acesso na rua Pirajú, 

nº 105, bairro Olímpico; a reforma da calçada na rua Pirajú, nº 105, bairro 

Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Pirajú, 105, bairro Olímpico; e a 

demarcação de vaga de carga e descarga para caminhões na rua Antônio Dafre, 

altura do nº 40 - Santo Graal , bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3522/16 a 3540/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a repintura da faixa de pedestres na avenida Guido Aliberti, 

cruzamento com a rua Conceição, bairro Santo Antônio; a instalação de 

câmeras de segurança e monitoramento na praça atílio santarelli, bairro 

Fundação; a instalação de uma faixa de travessia de pedestres na rua Herculano 

de Freitas, 331, bairro Fundação; a instalação de uma faixa de pedestres na rua 
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Bueno de Andrade, cruzamento com a rua Herculano deFreitas, bairro 

Fundação; a repintura da faixa de pedestres na rua Municipal, cruzamento com 

a rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; a retirada de uma árvore caída na rua 

Dr. Ramos de Azevedo, próximo aos trilhos de trem, bairro Fundação; o 

conserto do bueiros na rua Dr. Ramos de Azevedo, próximo aos trilhos do trem, 

bairro Fundação; o conserto de um enorme buraco na alameda Conde de Porto 

Alegre, 1248, bairro Santa Maria; a demarcação de uma vaga de carga e 

descarga na rua Quintino Bocaiúva, altura do nº 55 esquina com a rua Marechal 

Deodoro, bairro Santa Paula; o conserto do buraco na faixa de travessia de 

pedestres na rua General Osório, altura do nº 116, bairro Santa Paula; a 

instalação de câmeras de segurança e monitoramento na rua Santo Antônio, 

viela ao lado do campus da USCS, Centro; o conserto do buraco na rua Santo 

André, 680, bairro Boa Vista; a revitalização da praça - Viaduto dos 

Autonomistas, praça ao lado do viaduto, bairro Fundação; a instalação de uma 

placa de identificação na rua Villa Lobos, bairro Boa Vista; a repintura da faixa 

de pedestres na avenida Nelson Braido, próximo ao Park Shopping São 

Caetano, bairro Cerâmica; a repintura da faixa de pedestres na avenida Guido 

Aliberti, cruzamento com a rua São Franscisco, Centro; o conserto da tampa da 

galeria de águas pluviais na rua Conceição, 100, bairro Santo Antônio; a 

repintura da faixa de pedestres na rua Sebastião Diogo, cruzamento com a rua 

Santo André, bairro Boa Vista; e a instalação de lombofaixa na rua Giovani 

Perucchi, 190,EMEF Oswaldo Samuel Massei, bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3544/16 a 3550/16. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

bairro Prosperidade; o recapeamento asfáltico na avenida Teresa Campanella, 

altura do nº 403, bairroSanta Maria; a instalação de lombadas, semáforos, 

redutores de velocidade ou aquilo que se fizer necessário para diminuir a 

velocidade dos veículos que trafegam na rua Domingos Graciute Neto, bairro 

Santa Maria; a realização de um mutirão da saúde para retornos médicos; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Lisboa, bairro 

Oswaldo Cruz; a reforma do salão de festa da igreja da Prosperidade, situada 

na praça da Riqueza, altura do nº 11, bairro Prosperidade; e determinar a 

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

Prefeito”. Processos nºs. 3551/16 a 3553/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: reforma da rampa de deficiente físico, situada na rua 

Visconde de Inhaúma, 888, bairro Nova Gerty; a manutenção da tampa do 
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bueiro na calçada, situada na altura do número 888 da rua Visconde de 

Inhaúma, bairro Nova Gerty; e avaliação de corte da árvore que está com cupim 

no tronco e aparentemente condenada, localizada na rua Padre Anchieta, 192, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 3554/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

imediata poda de árvore situada na rua Serafim Carlos com a avenida Fernando 

Simonsen. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3557/16 a 3563/16. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a possibilidade da implantação de lombofaixa 

para travessia de pedestres, em frente a entrada dos alunos que estudam na 

EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, localizada em frente ao condomínio fatto, 

na rua Amadeu Vezzaro, 130, bairro Mauá; por ocasião da contratação de 

agentes do programa frente de trabalho designe 03 (três), participantes para 

atuar como apoio junto aos serventes da EMEF Rosalvito Cobra, localizada na 

rua Silvia, 670, bairro Santa Maria; a instalação de mais de um armário nas 

salas de aula da EMEF Rosalvito Cobra, localizada na rua Silvia, 670, bairro 

Santa Maria; a possibilidade da implantação de lombofaixa para travessia de 

pedestres, em frentea entrada dos alunos que estudam na EMEF Rosalvito 

Cobra, localizada na rua Henrica Grigoletto Rizzo, em frente ao nº 238, bairro 

Olímpico; à instalação de semáforo piscante de atenção no cruzamento da rua 

Silvia, com a alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; à instalação 

de semáforo equipado com botão de travessia de pedestre no cruzamento da rua 

Silvia, com a alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria; e realizar 

vistoria técnica e manutenção emergencial nas dependências da EMEF. 

Rosalvito Cobra, localizada na rua Silvia, 670, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3568/16 e 3569/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: em reiteração a indicação anterior, a realização de estudos e 

tratativas visando a instalação de uma Farmácia Municipal 24 Horas; e a adoção 

de medidas para entrega domiciliar de medicamentos para pacientes idosos, 

portadores de deficiência e com grave enfermidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3573/16 e 3574/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de vaga reservada para deficiente físico na rua Amadeu 

Vezzaro, 130, em frente ao condomínio fatto São Caetano, Mauá; e instalação 

de vaga reservada a idosos na rua Amadeu Vezzaro, 130, em frente ao 

condomínio fatto São Caetano, Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3577/16 a 3593/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção na 

calçada e nas escadarias no jardim localizado no cruzamento entre a rua Carijós 

e a rua Ribeirão Preto, bairro Olímpico; o recapeamento da ruaJoão Luís, bairro 

Barcelona; tampar o buraco existente nas proximidades do cruzamento entre a 

rua Silvia e a rua Porto Calvo, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção na valeta 

localizada no entroncamento entre a rua Eduardo Monteiro e a rua São Paulo, 

bairro Santa Paula; tampar o buraco existente na alameda Conde de Porto 

Alegre, nas proximidades do nº 1621, Santa Maria; tampar o buraco existente 

entre a junção da manta asfáltica e a sarjeta, localizado nas proximidades do nº 

1261 da alameda Conde de Porto Alegre, Santa Maria; o recapeamento da rua 

Urupema, bairro Olímpico; 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 oponto de parada 

de ônibus, bairro Mauá; a instalação de placas sinalizadoras indicando a 

existência de lombadas na rua Heloísa Pamplona, nas proximidades da EMEF 

Senador Fláquer, bairro Fundação; a retirada do semáforo existente no 

cruzamento da rua Taipas e rua Tapajós, Barcelona; a instalação de uma 

lombada ou um semáforo de transito no cruzamento entre a avenida Dr. 

Augusto de Toledo e a rua Peri, Oswaldo Cruz; o recapeamento da rua Natale 

Furlan, Barcelona; tampar o buraco existente na rua Oswaldo Cruz, nas 

proximidades do nº 855, Oswaldo Cruz; a manutenção na valeta localizada no 

entroncamento entre a rua Guarani e avenida Lemos Monteiro, Olímpico; a 

instalação de uma placa indicando a parada de ônibus na rua Capivari, altura 

do número 759, Nova Gerty; a manutenção na valeta localizada na rua 

Pelegrino Bernardo, altura do nº 454, Olímpico; e o recapeamento asfáltico no 

leito carroçável na rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3610/16 a 3613/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a descentralização do atendimento do centro odontológico, 

com a instalação de uma unidade na região do bairro Fundação e centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas escolares nas imediações das 

escolas do município, tendo em vista o reinício das aulas; a adoção de medidas 

para a instalação de redutor de velocidade e reforço na sinalização, nas 

proximidades do nº 83, da rua Iguassu, Nova Gerty; e a adoção de medidas para 

a instalação de redutor de velocidade e reforço na sinalização, nas proximidades 

do nº 16, da rua Iguassu, Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº 

3617/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando , 

com urgência, a instalação de um semáforo intermitente no cruzamento da rua 
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General Osório, com a rua Marechal Deodoro, Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº 3300/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

ostensivas em todas as ruas do bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3318/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, para estabelecer o programa de manter, no mínimo, 10% de servidores 

públicos ou empregados públicos doadores de sangue. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3322/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Martim Francisco, 

nº 495, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 3323/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Martim Francisco, nº 499, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3324/16. 

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, nº 452, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3325/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na travessa João Nicolau 

Braido, nº 53, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 3326/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Heloísa Pamplona, nº 31, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3327/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Heloísa Pamplona, nº 700, bairro Fundação. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3328/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Maranhão, nº 101, 

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

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

3329/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Maranhão, nº 1279, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3330/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Caetano 

Garbelotto, nº 104, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 3331/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Dafre, nº 25, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3332/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Antônio Dafre, nº 43, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3333/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Dafre, nº 

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

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

3334/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Guaporé, nº 594, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3335/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Samuel Schwarts, 

nº 27, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 3336/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 
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envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com 

apoio e motocicletas na alameda Araguaia, nº 520, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3337/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Piratininga, nº 656, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3338/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Piratininga, nº 712, 

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

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

3339/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Rio Grande do Sul, nº 390, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3340/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Luís Fiorotti, nº 

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

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

3341/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Castro Alves, nº 61, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3342/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Peri, nº 121, bairro 

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

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

3343/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Votorantim, nº 140, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3344/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Aparecida, nº 64, 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  15 

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

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

3397/16. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a retirada dos semáforos 

existentes na avenida Dom Pedro II, Santo André, com avenida Goiás, São 

Caetano do Sul, e a instalação de uma rotatória. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3413/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua José Benedetti, nº 

786, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº 3414/16. 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, nº 231, bairro Santa Maria. 

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

encerrada.Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3415/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Marlene, nº 64, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3416/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Okinawa, nº 9, 

bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3417/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Oswaldo Cruz, nº 1981, bairro Oswaldo Cruz. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada.Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3418/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Tocantins, nº 309, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3419/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Carijós, nº 30, 
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bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3420/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Ribeirão Preto, nº 632, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3421/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Ribeirão Preto, nº 

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

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

3422/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Heloísa Pamplona, nº 294, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3423/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Heloísa Pamplona, 

nº 541, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº 3424/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na avenida Paraíso, nº 747, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3425/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Perrella, nº 129, 

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

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

3426/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Perrella, nº 365, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3427/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Serafim Carlos, nº 

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

uso da palavra é esta encerrada.Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº 3428/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Ângelo Aparecido Radim, nº 201, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3429/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Ada, nº 38, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3430/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Rio de Janeiro, nº 

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

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

nº 3431/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, nº 309, bairro Cerâmica. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

estaencerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3432/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Espírito Santo, nº 887, bairro Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3433/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Collygni, nº 30, 

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

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

3434/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Collygni, nº 78, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3435/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Collygni, nº 45, 

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

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

3436/16. 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 rua Nelly Pellegrino, nº 207, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3437/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas om apoio de motocicletas na rua Antônio Barile, nº 

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

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

3438/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Antônio Barile, nº 130, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3439/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua deputado emílio 

carlos, nº 55, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 3440/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Washington Luís, nº 404, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3441/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas alameda Conde de Porto Alegre, nº 1455, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3442/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Madeira, nº 607, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3443/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Boa Vista, nº 323, 

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

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

3444/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  19 

motocicletas na rua Pedro de Toledo, nº 22, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3445/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Tibagi, nº 142, 

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

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

3446/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Tibagi, nº 145, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3447/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Benedetti 

Sobrinho, nº 83, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 3448/16. 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, nº 238, bairro Boa Vista. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3449/16. Aparecido 

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

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

João Molinari, nº 303, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 3450/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua 28 de Julho, nº 405, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3451/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua 28 de Julho, nº 423, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3452/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Regente de Araújo 

Lima, nº 212, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº 3453/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Municipal, nº 260, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3454/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Mariano 

Pamplona, nº 78, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 3455/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua José Benedetti, nº 860, bairro Santo Antônio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3457/16. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao "Unidos Futebol Clube" pela conquista do Título 

de Campeão Municipal de Futebol Amador 2016 - categoria Segunda Divisão. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3458/16. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Loja Maçônica A:R:L:S: 28 de Julho - 133, em 

razão dos 50 anos de existência, a serem completados no dia 19 de setembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3473/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua do Coral, nº 183, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3474/16. 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, nº 

500, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº 3475/16. 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, nº 457, bairro Prosperidade. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada.Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3476/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Antônio Dafre, nº 

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

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

3477/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Eldorado, nº 579, bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3478/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua da Fortuna, nº 70, 

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

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

3479/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Domingos Graciute Neto, nº 45, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3480/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Lourdes, nº 295, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3481/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Washington Luís, 

nº 39, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº 3482/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Conceição, nº 100, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3483/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Municipal, nº 391, 

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

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

3484/16. 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 alameda Cassaquera, nº 735, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3485/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Conde 

Francisco Matarazzo, nº 520, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3503/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Giovani Perucchi, 

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

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

Processo nº 3504/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Maceió, 319, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3505/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Perrella, 365, 

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

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

3506/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na avenida Lemos Monteiro, 135, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3507/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Boa Vista, 631, 

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

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

3508/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Villa Lobos, 56, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3509/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua São Bernardo, 100, 
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bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3510/16. 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, 27, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3511/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Floriano Peixoto, 

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

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

nº 3512/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Conselheiro Lafayette, 192, bairro Santa Paula. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3513/16. Aparecido 

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

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

Espírito Santo, 486, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 3514/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Visconde de Inhaúma, 333, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3515/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na praça Cardeal Arcoverde, 63, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3516/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Heloísa Pamplona, 

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

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

3517/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Tibagi, 142, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº 3518/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pernambuco, 224, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3519/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Herculano de Freitas, 351, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3520/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Herculano de 

Freitas, 385, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 3521/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1139, bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3541/16. 

Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na rua Lisboa, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3542/16. 

Jorge Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas no bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3543/16. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3567/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, 

pelos seus 48 anos de Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº 3575/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas principalmente no 

período noturno na rua Schon, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 
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ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 

fica “Aprovado”. Processo nº 3576/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas principalmente no período da tarde na avenida Tijucussu, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3596/16. 

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, 76, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3597/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Benedito Moretti, 

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

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

3598/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Porto Calvo, 331, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3599/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Municipal, 260, 

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

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

3600/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Paraíba, 498, Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 3601/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na avenida Paraíso, 200, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3602/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Ivaí, 576, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3603/16. Aparecido Inácio da Silva. 
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Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Lourdes, 52, bairro 

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

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

3604/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao time da sociedade esportiva 

metalúrgicos, pela conquista da Tríplice Coroa, ou seja campeão da 12ª Copa 

Santa Maria de Futsal, no último dia 19 de junho, pela conquista do título de 

campeão, no Futebol Amador de São Caetano do Sul, Categoria Juniores, no 

último dia 10 de julho, e conquista, pela 9ª vez do Campeonato Municipal de 

Futebol de Campo, categoria principal, no último domingo, dia 31 de julho. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3605/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Municipal, 406, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3606/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Municipal, 379, 

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

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

3609/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas escolares nas imediações das 

escolas do município, tendo em vista o reinício das aulas. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3614/16. Paulo Higino Bottura 

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

Congratulações às atletas, às técnicas, aos pais e a todos os envolvidos pelo 

excelente desempenho no torneio AMB Volleyball Cup 2016, elevando o nome 

de nosso município nas fronteiras internacionais. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3616/16. Eder Xavier. Requerimento 

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

ostensivas na rua Baraldi, nas imediações da praça Cardeal Arco Verde, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3626/16. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 
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de Voto de Congratulações pelo aniversário de 65 anos de Fundação da Igreja 

Assembléia de Deus, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº 3404/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Antonietta Sanches. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3607/16. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Elizabete Mariano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº 3608/16. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Aristomilton Negreiro de Alencar. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3618/16. Eclerson Pio 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Geraldo Ceccato. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3627/16. Paulo Roberto de Jesus. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor João Carlos Bernardo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3628/16. Paulo Roberto de Jesus. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Sebastiana de Lima. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº 3629/16. Paulo Roberto de Jesus. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Vera Lucia Araujo. 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 das Sras e Srs: 

Antonietta Sanches, Elizabete Mariano, Aristomilton Negreiro de Alencar, 

Geraldo Ceccato, João Carlos Bernardo, Maria Sebastiana de Lima e Vera 

Lucia Araújo. 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 
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e Edison Roberto Parra. Ninguém desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase 

de explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. Primeira Secretária, 

Srª. Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, procede a leitura da Ordem do 

Dia. I - Processo nº 5801/14. Aparecido Inácio da Silva. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à reserva de espaço em 

eventos culturais do Município de São Caetano do Sul para apresentação de 

artistas locais 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”. II - Processo nº 2637/15. Magali Aparecida Selva 

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

prática de momentos musicais nos berçários das escolas municipais de São 

Caetano do Sul e dá outras providências. ”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

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

“Publique-se”. III - Processo nº 4788/14. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia da Bandeira Municipal’ 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, 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 1º Turno”. IV - 

Processo nº 7249/14. Roberto Luiz Vidoski. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Insere parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 4.147, de 02 de junho 

de 2003, que institui a ‘Campanha de Educação no Trânsito aos Motoristas para 

a Prevenção de Acidentes 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. O Sr. Vereador  Jorge Martins Salgado solicita vistas por 3 (três) 

sessões. Colocado em votação o pedido de vistas por 3 (três) sessões fica 

Aprovado, com votos contrários dos edis: Magali Aparecida Selva Pinto, 

Marcel Franco Munhoz e Roberto Luiz Vidoski. V - Processo nº 1238/15. 

Jorge Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

o incentivo para o acompanhamento psicológico semanal aos alunos das 

escolas de ensino fundamental e médio, da rede pública e privada do Município 
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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 1º Turno”. VI - Processo nº 2611/15. 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 ‘Setembro Vermelho’, 

alusivo à prevenção de doenças cardiovasculares e dá outras providências. ” 

Parecer nº 82, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer nº 78, de 2015/2016, 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 2712/15. Eder Xavier. 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 Professor de Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais’ 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 

vinte e seis 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..................................................................................................................... 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 
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