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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS NOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E QUINZE. 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro minutos, com a presença dos 

Vereadores registrada em livro próprio, o Sr. Presidente, Vereador Paulo 

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

da 16ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra à 1ª 

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

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 2636/15. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, solicitando a devolução do Projeto 

de Lei que “Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências”. 

Com fundamento no § 1º, do artigo 158, do Regimento Interno, o Sr. Presidente, 

Vereador Paulo Higino Bottura Ramos declara o “Pedido Deferido” e o 

“retira o Projeto de Lei da pauta da Ordem do Dia”. Processo nº. 1071/15. 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Sr. Prof.º Dr. Marcos 

Sidnei Bassi, Reitor da USCS, encaminhando cópia do Termo de Convênio 

entre aquela Autarquia e a Caixa Econômica Federal. “Ciente.”. Processo nº. 

2418/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 10.870, de 26 de maio de 2015. “Ciente.”. Processo nº. 

3041/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

a implantação da “Casa de Parto Humanizado” no Município de São Caetano 

do Sul, e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 3055/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, a ' semana municipal do economista ' e dá 

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

Orçamento. Processo nº. 3056/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de 

Lei que “Institui a campanha ‘Maio Amarelo - Atenção Pela Vida’, no 

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

Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3070/15. Gersio 

Sartori. Projeto de Lei que “Institui, no município de São Caetano do Sul, o 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  2 

Concurso ‘Miss e Mister Juventude Sulsancaetanense’ e dá outras 

providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Processo nº. 3088/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à campanha de orientação sobre o descarte de lâmpadas fluorescentes, 

aparelhos, carregadores e baterias de telefone celular, pilhas que possuem 

mercúrio metálico e demais artefatos que contenham metais pesados, a ser 

realizada, no município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Às 

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

3095/15. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 

capacitação de profissionais para cumprimento à Lei nº 5203, de 27 de junho 

de 2014 e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e 

Finanças e Orçamento. Processo nº. 3096/15. Eclerson Pio Mielo. Projeto de 

Lei que “Institui o incentivo à capacitação de profissionais, com a finalidade de 

dar cumprimento à Lei nº 5299, de 14 de maio de 2015, e dá outras 

providências”. Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. 

Processo nº. 3112/15. Fabio Constantino Palacio. Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a proibição de venda de armas brancas por vendedores ambulantes em 

vias públicas, do município de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. 

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

3113/15. Fabio Constantino Palacio. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

proibição das casas de shows, casas de diversões, casas de espetáculos, salas de 

concerto, estádios, parques, circos e demais estabelecimentos congêneres, nas 

áreas de entretenimento no município de São Caetano do Sul, cobrarem mais 

de uma entrada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nas 

instituições que elenca e dá outras providências”. Às Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento. Processo nº. 3114/15. Fabio Constantino 

Palacio. Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 1° da Lei n° 3.937, de 

09 de novembro de 2000, que proíbe a exposição ao público de brinquedos que 

imitem quaisquer tipo de armas de fogo, no município de São Caetano do Sul, 

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

Orçamento. Processos nºs. 3030/15 a 3032/15. Rosana Fernandes Maiotto. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações das ruas João Batista Negro, Eternidade, Carmine Perrella, Desiree 

Malateaux e Ana Maria Martorelli, bairro Mauá; determinar à Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Rio de Janeiro, Ribeiro 

de Barros, Giovanni Thomé, Julieta Soares e Manoel Pedro Vilaboim, bairro 

Olímpico; e determinar à Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 
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imediações das ruas General Osório, Tiradentes, Martim Francisco e Piauí, 

bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3033/15. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

realizar a manutenção no espaço físico CCZ - Centro de Controle de Zoonoses, 

localizado na rua Justino Paixão, nº 141, bairro Mauá. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3035/15 a 3039/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: melhoria na sinalização de trânsito, com a instalação de 

semáforo e/ou lombada sinalizada na rua das Mangueiras, cruzamento com a 

rua Castro Alves, bairro Cerâmica; a reforma e manutenção dos brinquedos do 

Parque Municipal José Alves dos Reis ( Bosque do Povo ), localizado na 

Estrada das Lágrimas, nº 320, bairro São José; a reforma e manutenção dos 

brinquedos do Parque Cidade das Crianças, localizado na alameda Conde de 

Porto Alegre, nº 840, bairro Santa Maria; reparo asfáltico em buraco existente 

no leito carroçável na rua Rio Grande do Sul, Centro, em frente a entrada e 

saída de veículos do estacionamento da Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul; e a reforma dos brinquedos existentes no Espaço Verde Chico Mendes. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3045/15 a 3048/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: verificar a situação de carros 

abandonados na rua João Almendra, com a rua Humberto de Campos, bairro 

São José; o fornecimento de adoçante líquido, para pessoas com diabete, na 

rede pública de saúde do município de São Caetano do Sul; a reforma do 

passeio público da rua São Sebastião, especialmente no trecho compreendido 

entre a rua Rio Grande da Serra e avenida Guido Aliberti, bairro Mauá; e a 

capinagem, limpeza e manutenção do Parque Cidade Das Crianças, alameda 

Conde de Porto Alegre, nº 840, bairro Santa Maria. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3057/15 e 3058/15. Flávio Martins Rstom. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

Centro Policlínico Gentil Rstom, bem como na UBS Amélia Richard Locatelli, 

as quais tem atendimento até às 21:00 horas, especialmente no período noturno 

e durante a saída dos funcionários; e a instalação de um redutor de velocidade 

afim de facilitar a travessia de pedestres na rua Rio Grande do Sul, próximo ao 

cruzamento com a rua Monte Alegre, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3064/15. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando providências no que tange aos ruídos 

excessivos emitidos pelos caminhões, nas dependências do supermercado Pão 
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de Açúcar, localizado na rua Maranhão, nº 975, bairro Santa Paula. “Ao Sr. 

Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3066/15 a 3069/15. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Manoel 

Augusto Ferreirinha, entre a avenida Presidente Kennedy e a rua Visconde de 

Inhaúma, bairro Nova Gerty; a poda das árvores existentes na rua Conceição, 

em especial, nas proximidades da Faculdade Anhanguera, bairro Santo 

Antônio; a instalação de uma lombada eletrônica ou radar nas proximidades da 

Escola Estadual Professora Yolanda Ascêncio, situada na avenida Tijucussu, 

nº 800, bairro Olímpico; e promover programa de esclarecimento e 

conscientização sobre o dever de proteger as crianças contra os abusos de todos 

os tipos, como os sexuais, os de violência física e psicológica. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3074/15 a 3078/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

afixação de cartazes, nos supermercados e nas lojas de departamentos, sobre o 

conteúdo da lei das filas no município de São Caetano do Sul; manutenção nos 

aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Atende Fácil, 

situado na rua Major Carlos Del Prete, Centro; fiscalizar o intenso fluxo de 

caminhões na rua Heloísa Pamplona, bairro Fundação; o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre institua a sinalização dos terminais 

telefônicos de uso público com o objetivo de evitar acidentes envolvendo 

pessoas com deficiência visual no município de São Caetano do Sul; e o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre institua a obrigação de 

instalação de banheiros para o uso do público em agências bancárias, 

instituições financeiras, agências de correios e lotéricas, localizadas no 

município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3079/15 a 3082/15. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de lixeiras na praça localizada em frente a EMEF Profª Eda Mantoanelli; 

estudos no sentido de encaminhar a esse Poder Legislativo alteração da Lei 

Municipal nº 3.347, de 21 de janeiro de 1994; estudos para instituir bolsa de 

estudo semestral aos estudantes do município de São Caetano do Sul; e a 

inserção de períodos integrais aos alunos do 6° ao 9° ano nas escolas municipais 

de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3083/15 

e 3084/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos de viabilidade 

para realizar melhorias na rua São José, e toda imediações, bairro Santo 
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Antônio; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre garantir 

que todas as embalagens de composição plástica no município de São Caetano 

do Sul, indiquem o tempo de decomposição, e os danos causados ao meio 

ambiente. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3085/15 a 3087/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: implantar em nossa cidade o 

terceiro turno nas Unidades Básicas de Saúde, com atendimento no horário das 

19h00 às 24h00, nas especialidades em que houver maior demanda: clínica 

geral, pediatria, ginecologia; o recapeamento asfáltico, bem como, a supressão 

do buraco localizado na altura do nº 45 da rua São Luís, bairro Santa Paula; e a 

pintura de toda a sinalização de solo, principalmente onde há uma vaga 

destinada a idoso e que está com parte das letras apagadas, na altura do nº 45 

da rua São Luís, bairro Santa Paula. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos 

nºs. 3089/15 a 3094/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, localizado na rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, defronte ao nº 1260, bairro Cerâmica; 

verificar a possibilidade de instalar bibliotecas nas UBS's, hospitais e nos 

próprios públicos do município; a imediata remoção de vários veículos 

estacionados na rua Ângelo Aparecido Radim, em frente ao nº 201 e na rua 

Humberto Fernando Fortes, em frente ao número 391, bairro São José; a 

possibilidade de instalar maior número de hidrantes nos bairros da cidade mais 

propensos a enchentes; realizar a poda da árvore localizada na rua Henrica 

Grigloletto Rizzo, em frente ao número 833, bairro Olímpico; e determinar à 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça Salvador Quero Lopes, 

localizada na rua Rio de Janeiro com a rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3097/15 e 3098/15. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a repintura das faixas de sinalização viárias de 

solo visando garantir a segurança dos pedestres e disciplinar o trânsito; e 

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

Ada, e seu entorno, incluindo as ruas Silvia e Lourdes, bairro Nova Gerty. “Ao 

Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3101/15 a 3105/15. Eder Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a contratação de médicos ( clínico geral ), para a UBS - 

Unidade Básica de Saúde amélia richard locatelli, localizada na alameda João 

Galego, nº 01, bairro Santa Maria; à revitalização do jardim, bem como, a poda 

das árvores existentes na UBS Maria Corbeta Segato, localizada na avenida 
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Prosperidade, nº 671, bairro Prosperidade; a contratação de médicos (clínico 

geral) na UBS - Unidade Básica de Saúde Darcy Sarmanho Vargas, localizada 

na rua General Estilac Leal, nº 58, bairro Mauá; a contratação de médicos 

(clínico geral) na UBS - Unidade Básica de Saúde Dr. Angelo Antenor 

Zambom, localizada na rua Vanda, nº 11, bairro Boa Vista; e a contratação de 

médicos (clínico geral) na UBS - Unidade Básica de Saúde Caterina 

Dall’Anese, localizada na rua Prates, nº 430, bairro Olímpico. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processo nº. 3106/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre o programa municipal de incentivo às empresas 

caseiras, no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3110/15 e 3111/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a troca da tampa do bueiro, localizado defronte 

ao número 121 da rua Peri, bairro Oswaldo Cruz; e a criação de cadastro nas 

UBSs municipais, para que as pessoas que anseiam parar de fumar, passem por 

avaliação médica e posteriormente possam ser encaminhados ao Centro de 

tratamento especializado em tabagismo do município de São Caetano do Sul. 

“Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processo nº. 3116/15. Jorge Martins Salgado. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de armários 

escolares em todas as escolas da rede municipal de ensino de São Caetano do 

Sul. “Ao Sr. Prefeito Municipal”. Processos nºs. 3121/15 a 3124/15. Rosana 

Fernandes Maiotto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reforma da EMEF Anacleto 

Campanella, bairro Olímpico; a reforma da EMEF Professora Eda Mantoanelli, 

bairro Santa Maria; a reforma da EMEF Vicente Bastos, bairro São José; e a 

revitalização da praça dos Estudantes, bairro Santo Antônio. “Ao Sr. Prefeito 

Municipal”. Processos nºs. 3099/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao comandante da polícia militar, visando rondas 

ostensivas nas imediações da rua Ada, e seu entorno, incluindo as ruas Silvia e 

Lourdes, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

 

Processos nº. 3100/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da praça Salvador Quero Lopes, localizada na rua Rio de Janeiro, 

com a rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado.”. Processo nº. 3108/15. Rosana Fernandes Maiotto. 

Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações 

ao hospital beneficência portuguesa de São Caetano do Sul, pela inauguração 

de sua nova UTI Adulto, ocorrida no dia 08 de junho de 2015. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3109/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, visando a instalação de uma base fixa 

da Polícia Militar, na praça Cardeal Arcoverde, defronte ao número 100, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3115/15. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo, visando a execução da poda do matagal e a reconstrução do 

muro que protege o acesso às torres de alta tensão, localizadas na rua Quintino 

Bocaiúva, nº 153, confluência com a avenida Nazareth, bairro Santa Paula. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3117/15. 

Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das 

ruas Flórida, Capeberibe, Tapajós e Oriente, bairro Barcelona. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3118/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das alamedas Araguaia, São 

Caetano e Conde de Porto Alegre, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 3119/15. Rosana Fernandes Maiotto. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Espírito Santo, Conceição, 

José Ferrari e Rio Grande do Sul, bairro Santo Antônio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3120/15. Rosana Fernandes 

Maiotto. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Humberto de 

Campos, José de França Dias e Padre Mororó, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3125/15. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 
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visando rondas ostensivas nas imediações do CEM - Centro Especialidades 

Médicas, localizado na rua Heloísa Pamplona, nº 269, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3126/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comandante da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da 

Escola Estadual Dona Idalina Macedo da Costa Sodré, situada na rua 

Conselheiro Lafayette, nº 619, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 3135/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar, 

visando orientar os policiais militares a utilizarem a Lei Municipal nº 

4.091/2002, que inclui parágrafo único ao artigo 7º, alterou a redação do artigo 

8º e inclui artigo 9º à Lei 410/1954 (Lei do Silêncio), tendo como objetivo 

verificar a reincidência do ruído e, por consequência, apreender veículos, 

equipamentos ou engenhos que deram causa ao ruído excessivo, sem prejuízo 

das medidas previstas no Código Penal. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado.”. Processo nº. 3148/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando constar em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, pelo trabalho 

realizado junto às escolas estaduais, municipais e particulares de São Caetano 

do Sul em razão da formatura de mais uma turma do proerd. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado.”. Processo nº. 3178/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Requerimento solicitando constar em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pela instalação da nova UTI Adulto do Hospital Beneficência 

Portuguesa de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3181/15. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Sr. João Teixeira 

de Santana, em virtude de seu aniversário de 100 anos, a serem completados no 

próximo dia 10 de junho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3144/15. Rosana Fernandes Maiotto. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo, visando informações sobre às constantes 

quedas de energia no bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado.”. Processo nº. 3140/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

falecimento do Sr. Antônio Edmundo de Oliveira. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Processo nº. 3177/15. Eclerson Pio Mielo e Outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do jovem Rafael Marconi. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado.”. Em questão de ordem o Sr. Presidente, Paulo Higino 

Bottura Ramos, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória 

do Senhor Antônio Edmundo de Oliveira e do jovem Rafael Marconi. Assim é 

procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação 

Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Vereador Aparecido Inácio da Silva. O Sr. 

Presidente agradece a presença dos Srs. Padres Flávio e Anderson, que vieram 

representar a Diocese de Santo André e retoma a chamada nominal. Fazem uso 

da Nobres Edis: Fabio Constantino Palacio, Jorge Martins Salgado, José 

Roberto Espíndola Xavier, Rosana Fernandes Maiotto e Sidnei Bezerra da 

Silva. Ninguém mais desejando utilizar a palavra é esgotada a fase da 

explicação pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. I - Processo nº 6059/14. 

Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à educação permanente dos funcionários da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

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

fica “Aprovado em 2º turno”. “Publique-se”. II - Processo nº 6880/14. Paulo 

Roberto de Jesus. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 3.803, de 18 de junho de 1999 e dá 

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

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

comunica ao Plenário que encontram-se na Mesa, emendas ao Projeto de Lei, 

informando que a votação será realizada sem prejuízo das emendas. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno, sem prejuízo das 

emendas”. Em questão de ordem, o Nobre Vereador Jorge Martins Salgado 

solicita a dispensa da leitura das emendas e a votação individualizada. 

Colocado em votação o pedido da dispensa da leitura das emendas e da votação 
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individualizadas, fica “Aprovado o pedido”. As emendas são colocadas em 

votação separadamente: Emenda nº 1. Colocada em votação, fica 

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

se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para entrosamento das 

emendas e apresentar a Redação Final. III - Processo nº. 2636/15. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que “Aprova o Plano Municipal de Educação e dá 

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

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

Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, com fundamento no § 1º do artigo 158, 

do Regimento Interno, tendo deferido o pedido referente a solicitação em 

oficío do Sr. Prefeito, “retira o Projeto de Lei da pauta da Ordem do Dia”. 

IV - Processo nº 5427/14. Aparecido Inácio da Silva. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana dos Direitos da Criança’ 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 7132/14. Jorge 

Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

o incentivo aos estabelecimentos comerciais em afixar, em local visível, 

cartazes informando sobre a não aceitação de pagamento por meio de cheques, 

cartões de débito ou crédito 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 2748/15. Rosana Fernandes Maiotto. 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 da Virada da Saúde’ e dá outras 

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

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

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

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

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

minutos, encerrada a Sessão, e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro 

de Registro de Presença para a 9ª Sessão Extraordinária que será realizada a 

seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será 

assinada pelos Srs. Presidente e Primeira Secretária. ........................................ 
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