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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS TRÊS DIAS DO 

MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE.  

 

 

Às dezessete e horas e quarenta e nove minutos, com a presença dos 

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

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

da 33ª Sessão Ordinária e 15ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. A 

seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva 

Pinto, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo 

nº. 6008/15. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que “Estima a Receita e fixa 

a Despesa do Município para o Exercício de 2016. “À Comissão de Finanças 

e Orçamento, distribuindo-se cópia aos Srs. Vereadores.”. Processo nº. 

6045/15. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 

instalação de aparelhos voltados exclusivamente para munícipes em sua 

primeira idade nas academias ao ar livre, implantadas na cidade de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6059/15. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

acesso restrito nas agências bancárias para os funcionários e agentes de 

segurança que transportam valores, 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. 6063/15. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que “Proíbe a instalação e a operação de radares móveis em 

locais em que a sua visibilidade seja dificultada, pelos condutores de veículos, 

nas vias do município de São Caetano do Sul,e dá outras providências. “Às 

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

nº. 5979/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a revitalização do espaço e recondução da imagem de 

Nossa Senhora de Fátima na capela localizada na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco esquina com a rua Guaiamú, Santa Maria. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processo nº. 5983/15. Paulo Roberto de Jesus. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar vidros blindados nas bases 

fixas da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5984/15 a 5990/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realocação do ponto de ônibus localizado na rua São 

Paulo, altura do nº 200; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a obrigatoriedade de bicicletários em hipermercados, supermercados e 

shoppings de São Caetano do Sul; a ampliação do sistema de iluminação 

pública na rua São Paulo, Cerâmica; o acesso de material didático em formato 

eletrônico para uso dos alunos com deficiência visual; dispor orientadores de 

trânsito nas imediações das escolas municipais; a obrigatoriedade de fixação 

de plaquetas em braile no interior dos táxis de São Caetano do Sul; e a 

implantação de semáforo com funcionamento por energia solar, com o uso de 

baterias foto-voltáicas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5992/15 e 

5993/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de uma lombofaixa na rua Professora Maria Macedo, na altura da 

Creche Lar Samaritano; e a criação de sistema único de cadastro para doação 

de sobras de materiais de construção oriundos de construtoras e obras 

particulares para pessoas carentes e entidades beneficentes. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5997/15 a 5999/15. Fabio Constantino Palacio. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

escadaria que dá acesso às ruas Caetano Garbelotto e Silvia, bairro Olímpico; 

limpeza e manutenção das grelhas que estão instaladas na escadaria que dá 

acesso as ruas Caetano Garbelotto e Silvia, bairro Olímpico; e limpeza da 

vegetação existente e do lixo jogado na escadaria entre as ruas Caetano 

Garbelotto e Silvia, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 6002/15 a 6005/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

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

Flórida, Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações da praça localizada, na esquina da rua Tamandaré com a 

Paranapanema, bairro Mauá; a manutenção e revitalização da praça localizada 

na esquina da rua Tamandaré, com a rua Paranapanema, bairro Mauá; e a 

realização de reparos e manutenção da calçada, na rua Major Carlos Del Prete, 

altura do nº 463, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6012/15 e 
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6013/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da 

praça Prof. Oélinton Gouvêa, localizada defronte a EE Idalina Macedo Costa 

Sodré, na rua Conselheiro Lafayette, Barcelona; e o conserto de todo o 

calçamento da praça Oélinton Gouveia, localizada defronte a EE Idalina 

Macedo Costa Sodré, na rua Conselheiro Lafayette, Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6016/15. Fabio Constantino Palacio. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a construção de redutores de 

velocidade ou a instalação de semáforos ou lombadas eletrônicas em fronte a 

garagem municipal no trecho que dá acesso à avenida Presidente Kennedy. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6017/15 a 6019/15. Jorge Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: providências para que seja realizado a 

implantação do sistema de estacionamento rotativo na rua Maranhão, bairro 

Santo Antônio; notificar o proprietário para providenciar o conserto da 

calçada, na residência localizada na rua Visconde de Inhaúma, 460, bairro 

Oswaldo Cruz; e a inserção de uma rampa para cadeirantes no Hospital São 

Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6020/15 e 6021/15. Maurício 

Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação do sinal 

pisca amarelo intermitente na confluência das ruas Nazareth e Quintino 

Bocaiuva, Barcelona; e a contratação de especialistas em acupuntura, 

medicina alternativa a fim de atuarem nos Centros da Terceira Idade (CISEs). 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6025/15. Gersio Sartori. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar uma base da Guarda Civil 

Municipal na praça Rotary Club, Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6027/15 a 6029/15. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização de estudos no sentido de realizar melhorias na iluminação pública 

da pça Rotary Club, Boa Vista; promover bolsas de estudo para cursos de pós-

graduação ofertados pela USCS ou entidade de ensino conveniada com a 

Administração Municipal; e a realização de estudos no sentido de adquirir 

novos travesseiros para o Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6030/15. Edison Roberto Parra. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a retirada de entulhos que 

estão se amontoando ao lado do número localizado na avenida Prosperidade, 

471, Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6034/15 a 6038/15. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras 

em todos os pontos de parada de ônibus no município; a instalação de lixeiras 

equipadas com fulcro de sacos plásticos para recolhimento de resíduos de 

animais, bem como placas com informações sobre o uso do referido fulcro em 

toda a extensão do canteiro central da avenida Presidente Kennedy; melhorar 

o sistema de iluminação pública na praça Cardeal Arcoverde, Centro; a 

manutenção e reforma das calçadas do bairro Barcelona; e instalar sinalização 

“Proibido Estacionar Caminhões”, em toda sua extensão da rua Justino 

Paixão, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6000/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações rua 

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

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

nº. 6001/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da praça localizada na esquina da rua Tamandaré com a rua 

Paranapanema, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6009/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

avenida Paraíso, bairro Nova Gerty, nas proximidades da EMEF Prof. 

Olyntho Voltarelli. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6010/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional - na pessoa 

do Excelentíssimo Deputado Federal, Paulo Ferreira da Silva, (Paulinho da 

Força) - Partido Solidariedade, para que este possa, através da elaboração de 

emenda parlamentar, destinar recursos para implementação do Projeto de Lei 

“De Volta para Casa”, que encontra-se em trâmite na câmara municipal de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6011/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional - na pessoa 

do Excelentíssimo Deputado Federal, Paulo Pereira da Silva, (Paulinho da 

Força) - Partido Solidariedade, para que este possa, através da elaboração de 

emenda parlamentar, destinar recursos para implementação do Projeto de Lei 

“Creche 24 horas”, que encontra-se em trâmite na Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 

nº. 6014/15. Daniel Fernandes Barbosa e Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Auto Ônibus Santo André 

Ltda - E.A.O.S.A. - solicitando providências no sentido de melhorar o 

atendimento aos usuários do transporte coletivo. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6015/15. Daniel Fernandes Barbosa 

e Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Deputado Federal Carlos Sampaio 

do PSDB, pela iniciativa de apresentar nove projetos de Lei que preveem 

dispositivos para o combate efetivo da corrupção. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6022/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em toda a extensão da confluência das ruas 

Bezerra de Menezes e Nelly Pellegrino, Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6023/15. Maurício Fernandes da 

Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas no perímetro que compreendem as ruas: 

Ada, Silvia e Lourdes, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6024/15. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da ruas Pernambuco, Profª Maria Macedo, Paraíba 

e Major Carlos Del Prete, no Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6026/15. Gersio Sartori. Requerimento 

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

ostensivas principalmente no horário noturno, nas imediações da pça Rotary 

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

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

Processo nº. 6031/15. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela conquista da 

reeleição da Chapa Avante USCS, em nome de seu presidente, Senhor 

Alexandre Souza Vieira e todos os membros da Diretoria, para a gestão de 

2016, do DCE XIV de Outubro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 6033/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Colégio Eduardo Gomes, pela conquista do bronze no 

Campeonato Brasileiro de Handebol. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6039/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

ostensivas em toda extensão da rua Major Aderbal de Oliveira, bairro 

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

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

6040/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

da rua Doutor Durval Vilalva, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6041/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em toda extensão da rua João Domingos Perrella, 

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

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

nº. 6042/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em toda 

extensão da travessa Antônio Severino, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6043/15. Fábio Soares de 

Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em toda extensão da rua Benedito Moretti, 

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

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

nº. 6044/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao empresário Gilberto de Souza 

Faria, pela inauguração de mais uma unidade das lojas “Tio Gil”, na rua 

Baraldi, n° 994. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6046/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio 

de ofício à APAS (Associação Paulista de Supermercados) visando que os 

supermercados e hipermercados localizados em São Caetano do Sul instalem 

'Caixa Preferencial' para pessoas que trouxerem sacola retornável de casa para 

guardar suas compras. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 
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da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 6047/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de São Paulo,visando que se comunique aos médicos veterinários 

atuantes no município de São Caetano do Sul - SP, a vigência da Lei municipal 

nº 5.294, de 13 de Maio de 2015, que ‘Proíbe a realização de ablação parcial 

ou total das cordas vocais ou cordectomia em animais, no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, e dá outras providências’, - Proc. nº 6638/15 - Projeto 

de Lei nº 5509-autor: José Roberto Espíndola Xavier - publicada no jornal 

Diário Do Grande ABC - Cad. Classificados - Emp. & Oport. - Publicidade 

Legal - ed. 14/05/15 - pág. 09. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6048/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Sindicato do Comércio Varejista 

de Derivados de Petróleo do ABCDMRR (REGRAN) visando que se 

comunique aos postos de combustíveis ativados na cidade de São Caetano do 

Sul - SP, a vigência da Lei municipal nº 5.221, de 24 de setembro de 2014, 

que “dispõe sobre a fixação de cartaz nos postos revendedores de 

combustíveis com informação sobre o percentual da diferença entre os preços 

da gasolina aditivada e comum e do etanol comum e aditivado, e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 6049/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos do 

Estado de São Paulo, visando que se comunique aos estacionamentos 

localizados e ativados na cidade de São Caetano do Sul - SP, a vigência da 

Lei Municipal nº 5.226, de 30 de setembro de 2014, que “dispõe sobre a 

proibição de placas informativas, impressos em bilhetes ou cupons, em 

estacionamentos pagos ou gratuitos e de prestação de serviços no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, com os dizeres: não nos responsabilizamos 

por objetos deixados no interior do veículo - autoria do vereador José Roberto 

Espíndola Xavier - proc. nº 13614/14 - publicado no jornal Diário Do Grande 

ABC - Cad. Economia/Previdência - Publicidade Legal - ed. 02/10/2014 - pág. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6079/15. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à CONTRAF-CUT pelas conquistas trabalhistas 

dos bancários no ano de 2015. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 6089/15. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

empresário Leandro Primo Capelo, pela inauguração de mais uma unidade do 

Hospital das Bonecas e Games, na rua Nossa Senhora de Fátima, 530. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6032/15. 

Daniel Fernandes Barbosa e Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Ângela Maria Fiorotti Olmos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6060/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Corbacho Filho. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, em 

questão de ordem, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em 

memória da Senhora Maria Fiorotti Olmos e do Senhor Francisco Corbacho 

Filho. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à 

fase de Explicação Pessoal. O Senhor Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Senhores Vereadores. Utilizam da palavra os Nobres Edis: 

Daniel Fernandes Barbosa, Eclerson Pio Mielo e Eder Xavier.  O Senhor 

Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, solicita e a 1ª Secretária, 

Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, assume a Presidência. Dando 

continuidade à chamada nominal alfabética dos Senhores Vereadores, 

utilizam da palavra os Nobres Edis: Edison Roberto Parra e Fabio Constantino 

Palacio. O Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, 

reassume a Presidência e dá continuidade à chamada nominal alfabética dos 

Senhores Vereadores. Utilizam da palavra os Nobres Edis: Fábio Soares de 

Oliveira, Jorge Martins Salgado e José Roberto Espíndola Xavier. Ninguém 

mais desejando fazer uso da palavra, é esgotada a fase da Explicação Pessoal. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia. A 1ª Secretária, a Vereadora Magali 

Aparecida da Selva Pinto procede à leitura da pauta: I - Processo nº 4402/15. 

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

Lei que “Dispõe sobre a proibição da utilização de carros cadastrados ou não 

em aplicativos para transportar pessoas, com finalidade lucrativa, no âmbito 

do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças 
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e Orçamento, deixando a critério do Plenário. O Presidente comunica ao 

Plenário que encontra-se na Mesa Emenda Única ao projeto. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado em 2º turno, sem prejuízo da Emenda Única”. 

A 1ª Secretária, a Vereadora Magali Aparecida da Selva Pinto, procede à 

leitura da Emenda Única. Colocada em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocada em votação, fica “Aprovada a 

Emenda Única”. Remeta-se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação 

para entrosamento da Emenda Única e apresentação da Redação Final. Para 

justificar o voto, fazem uso da palavra os Nobres Edis: Fabio Constantino 

Palacio, Eclerson Pio Mielo, Fábio Soares de Oliveira e Jorge Martins 

Salgado. O Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, solicita e a 1ª 

Secretária, a Vereadora Magali Aparecida da Selva Pinto, assume a 

Presidência. Para justificar o voto, faz uso da palavra o autor, Vereador Paulo 

Higino Bottura Ramos. Reassume a Presidência o Vereador Paulo Higino 

Bottura Ramos. II - Processo nº 5980/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder contribuições no exercício de 2016 e dá outras providências.”. 

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

de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso da 

palavra o Nobre Edil Vereador Edison Roberto Parra. Ninguém mais 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Senhor Presidente, 

Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, solicita e a 1ª Secretária, Vereadora 

Magali Aparecida da Selva Pinto, assume a Presidência. Para encaminhar a 

votação, fazem uso da palavra os Nobres Edis: Eclerson Pio Mielo, Fabio 

Constantino Palacio e Jorge Martins Salgado. O Senhor Presidente, Vereador 

Paulo Higino Bottura Ramos, reassume a Presidência. Colocado em votação, 

fica “Aprovado em 1º Turno.”. III - Processo nº 5981/15. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder subvenções sociais no exercício de 2016, às 

entidades que especifica e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de 

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

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

é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra os Nobres 

Edis: Edison Roberto Parra, Fabio Constantino Palacio, Eclerson Pio Mielo e 

Jorge Martins Salgado. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno.”. IV - Processo nº 5982/15. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera a denominação do Conselho Municipal 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  10 

Antidrogas e do Fundo Municipal Antidrogas, ambos instituídos pela Lei nº 

4.154, de 25 de junho de 2003 e acrescenta o § único ao artigo 4º da referida 

Lei 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 5585/15. José Roberto Espíndola Xavier. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer nº 207, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, 

deixando a critério do Plenário a MOÇÃO DE REPÚDIO ao envio de 

proposta do Governo Federal ao Congresso Nacional para que seja retirado 

30% (trinta por cento) da verba orçamentária destinada ao Sistema “S”. 

(Apensado o Processo nº 5750/15, de autoria do vereador Paulo Higino 

Bottura Ramos e outros). Tendo a Comissão de Justiça e Redação em seu 

parecer opinado por deixar a critério do Plenário, é colocada em discussão a 

Moção de Repúdio. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Fabio Constantino Palacio, Edison Roberto Parra, José Roberto Espíndola 

Xavier e Eclerson Pio Mielo. Colocado em votação, fica “Aprovada a Moção 

de Repúdio.” “Oficie-se a autoridade competente”. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, às dezenove horas e cinquenta e nove 

minutos, o Senhor Presidente declara encerrada a presente Sessão e convida 

os Nobres Edis a assinarem o livro de presença para a abertura da 16ª Sessão 

Extraordinária a ser realizada a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que 

lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeira 

Secretária. ......................................................................................................... 
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