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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E SEIS 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e seis 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 11ª 

Sessão Ordinária e da 3ª Sessão Solene 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. 0625/16. 

Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofício da Senhora Diretora de Orçamento 

e Finanças, encaminhando as peças constituídas do Balanço Financeiro e 

Patrimonial desta Edilidade, bem como, o Balancete das Despesas Simplificado 

com o Detalhamento das Fichas por subelemento da Despesa, e a 

Demonstração das Variações Patrimoniais relativos ao mês de março de 2016. 

“À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0768/70. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 10.979, de 13/04/16. “Ciente”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito municipal, encaminhando cópia dos 

Decretos nsº: 10.978, de 07/04/16, e nº 10.980, de 13/04/16. “Ciente”. 

Processo nº. 1953/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a proibição da cobrança de taxas de emissão e registro de 

documentos comprobatórios acadêmicos e escolares pelas instituições 

educacionais e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1962/16. Jorge Martins Salgado. 

Projeto de Lei que “Estimula as instituições de ensino superior para que 

apliquem gratuitamente as provas substitutivas nos casos que especifica e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1963/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo para que as bibliotecas municipais estendam o horário de 

funcionamento até às 21 horas de segunda a sexta, e dá outras providências.”. 

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

nº. 1986/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 
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ao atendimento de alunos com dislexia, discalculia e dislalia, com laudo, no 

programa de inclusão escolar, em todos os níveis de formação das instituições 

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

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

1995/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a 

instalação de 'Banheiro Família' e 'Espaço Bebê' nos eventos realizados no 

município e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1996/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Projeto de Lei que “Estimula o serviço voluntário da Capelania Escolar 

no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2015/16. 

Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à realização da 

campanha municipal de saúde mental e dá outras providências. “. “Às 

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

1876/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a intensificação da sinalização na avenida Fernando 

Simonsen com a rua das Mangueiras no bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1935/16 a 1944/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: providenciar a sinalização de solo (pintura de faixas à deficientes 

físicos e cadeirantes) na alameda Cassaquera, próximo ao nº 728, Barcelona; 

criar curso de informática para pessoas com deficiência auditivas, como já 

implantado em várias cidades; notificar o proprietário do caminhão 

estacionado, em frente a uma placa de “proibido estacionar”, localizada na rua 

Pirajú, em frente ao nº 63, Olímpico; exterminar os escorpiões que estão 

subindo pela quadra e invadindo as salas de aula da E.E. Yolanda Ascênsio, 

situada na avenida Tijucussu, 800, Olímpico; pintura de faixa para travessia de 

pedestres nas proximidades da Base Comunitária de Segurança, localizada na 

avenida Conde Francisco Matarazzo, 483, Fundação; instalar placa ou a realizar 

pintura de solo com os dizeres “carga e descarga” na faixa localizada na rua 

Manoel Fernandes Lopes, 144, Mauá; a instalação de bebedouros para pets nas 

dependências do parque Catarina Scarpano D'agostini - “Chiquinho”, 

localizado na rua Serafim Carlos, 414, Oswaldo Cruz; a colocação de placa 

com os dizeres “proibido jogar lixo ou entulho” na praça Moraes Sarmento, 

localizada entre a rua Antônio de Andrade, e Maria Teixeira Mourão Maresti , 

Cerâmica; a imediata remoção de uma ambulância danificada que está 

abandonada na rua Manoel Coelho, 902, Centro; e efetuar reparos na estrutura 

da passagem do parque Catarina Scarparo D’Agostini, mais conhecido como 
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“Chiquinho”, localizado na rua Serafim Carlos, 414, Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1945/16 a 1948/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: implantar estacionamento na modalidade 45 

graus, com pintura de faixas sinalizadoras, nos arredores do Velório Municipal, 

no local usado para estacionar os carros; inspecionar e vistoriar os extintores 

de incêndio em todas as repartições públicas do município, em especial das 

escolas, providenciando-se imediata recarga, quando necessário; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no horário noturno, no entorno da 

USCS-Campus Barcelona, principalmente na avenida Goiás com a rua Maceió; 

e instituir, na cidade de São Caetano do Sul, o prêmio Professor do ano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1950/16 a 1952/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: implantar o programa “Cidade Digital” em São 

Caetano do Sul; distribuir às escolas públicas de São Caetano do Sul cartilha 

sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti; e disponibilizar curso pré-

vestibular gratuito aos estudantes que estão concluindo o ensino médio ou 

concluíram há, no máximo, dois anos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1954/16 a 1956/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza 

constante da rua Xavantes, bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Prosperidade; e que seja aparada 

e cortada a vegetação rasteira em toda a cidade, principalmente na avenida 

Presidente Kennedy, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1958/16 e 1959/16. Jorge Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a retirada do 

toco da árvore situada no cruzamento da avenida Dr. Augusto de Toledo, com 

a rua Bertolino da Cunha, bairro Oswaldo Cruz; e a poda das árvores 

localizadas nas dependências do conselho tutelar, situado no cruzamento 

avenida Dr. Augusto de Toledo, com a rua Bertolino da Cunha, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1960/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos para viabilizar 

vaga de idoso e/ou vaga deficiente na avenida Dr. Augusto de Toledo, altura 

do nº 630, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1964/16. 

Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando proceder a 

limpeza do terreno na rua Tomé de Souza, 90, Jardim São Caetano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1976/16 a 1985/16. Aparecido Inácio da 

Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras na rua Perrella, na 

entrada e saída da estação da cptm de São Caetano, bairro Fundação; a 

instalação de um posto permanente da Guarda Civil Municipal - GCM, na rua 

Mariano Pamplona, cruzamento com a avenida dos Estados, bairro Fundação; 

a proibição do trânsito de caminhões na rua Mariano Pamplona, em toda sua 

extensão, bairro Fundação; maior fiscalização quanto a proibição de estacionar 

em locais proibidos na rua Gonzaga, altura do nº 27, bairro Oswaldo Cruz; a 

manutenção da iluminação pública na rua Visconde de Inhaúma, em toda sua 

extensão, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de uma lombada na rua José 

Bonifácio, altura do nº 146, bairro Boa Vista; a instalação de cobertura na 

passagem de pedestres no viaduto dos Autonomistas, em toda sua extensão, 

bairro Fundação; a instituição ao estímulo ao atendimento do programa de 

inclusão escolar em todos os níveis de formação nas instituições públicas, de 

alunos com dislexia discalculia e dislalia, com laudo, no município de São 

Caetano do Sul; a instalação de lombo faixa na rua Mariano Pamplona, altura 

do nº 139, bairro Fundação; e reforma na sarjeta da rua Mariano Pamplona, 

altura do nº 112, Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1987/16. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

eliminar o vazamento de água existente no local: rua José Henrique de Sá, 

altura do numero 16, Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1990/16 e 1991/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

medidas para agilizar as consultas de retorno dos pacientes, em especial, os que 

possuem resultados de exames; e a implantação do Prontuário Eletrônico, na 

rede pública de saúde do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1992/16 a 1994/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

melhoramentos na sinalização de trânsito na rotatória da rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, no entroncamento com a avenida Fernando 

Simonsen; estender o benefício de transporte gratuito para estudantes que estão 

estagiando; e a instalação de uma base da GCM na divisa com o bairro rudge 

ramos (S.B.Campo), entre a rua Francisco Falsarano e avenida Guido Aliberti. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2000/16 a 2010/16. Gersio Sartori. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a manutenção na valeta localizada nas proximidades do nº 

05 da rua Juruá, bairro Nova Gerty; a manutenção no interior das dependências 

do cemitério das Lágrimas, inclusive com atenção especial a vegetação (mato) 

que está muito crescida; efetuar melhorias na iluminação da praça Faria Lima, 
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bairro Santa Maria; notificar o responsável pelo terreno localizado na alameda 

Conde de Porto Alegre, altura do nº 1959, para que tome as devidas 

providências no sentido de realizar a manutenção da vegetação existente no 

terreno; notificar o responsável pelo terreno localizado na alameda Conde de 

Porto Alegre, altura do nº 2000 e 2011, para que tome as devidas providências 

no sentido de realizar a manutenção da vegetação existente no terreno; a 

instalação de placas sinalizadoras indicando a existência de lombadas na rua 

Heloísa Pamplona, nas proximidades da EMEF Senador Fláquer, Fundação; a 

manutenção na valeta localizada no entroncamento entre a rua Giovanni Thomé 

e a rua São Paulo, Santa Paula; a manutenção no solo permeável utilizado no 

entroncamento entre a avenida tijucussú e as ruas Ingá e Pirajú; a manutenção 

no solo permeável utilizado no entroncamento entre a avenida tijucussú e as 

ruas, Maranguá e Campinas, Olímpico; a disponibilização de um colaborador 

e equipamentos para que auxilie o acesso de idosos com dificuldade de 

locomoção no ingresso das dependências do CISE Francisco Coriolano de 

Souza; e o recapeamento e conserto do escoadouro das águas das chuvas que, 

beira o meio-fio das calçadas da rua Eduardo Monteiro, Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2012/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização dos bancos, 

brinquedos e limpeza da praça Di Thiene, localizada na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, bairro Santa Paula, reiterando nossa indicação de número 5283, de 

28 de setembro de 2015. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2013/16. Roberto 

Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização 

de manutenção nos vestiários do CER Victório Dal'Mas (Santa Maria), situado 

na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1301, Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2016/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o reparo da calçada, na alameda Araguaia, 622, Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2018/16 a 2022/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

imediações da EME Prof. Vicente Bastos, na rua Humberto de Campos, nº 550, 

bairro São José; estudos para viabilizar vaga de idoso na rua Rafael Sampaio 

Vidal, nº 222, bairro Barcelona; estudos para que seja criada uma vaga de 

“carga e descarga” na alameda Araguaia, nº 245, bairro Santa Maria; 

revitalização do parque Santa Maria, localizada na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, nº 501, bairro Santa Maria; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações praça Lemos Monteiro x rua 

Panati, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1949/16. José 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  6 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando em conjunto com a Prefeitura Municipal 

de São Caetano do Sul, esforços para a implantação de um tóten da Polícia 

Militar na rua Santa Catarina, com a rua João Pessoa, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1957/16. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro Prosperidade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1961/16. Jorge Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Liliana Gonçalves, Presidente e Diretora da Emissora UPTV, 

pela dedicação e relevantes serviços prestados à toda sociedade. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1965/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na alameda Conde de 

Porto Alegre, nº 2544, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1966/16. 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 221, bairro Boa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1967/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Henrica Grigoletto Rizzo, nº 858, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1968/16. 

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 239, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1969/16. 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 1509, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 1970/16. 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 118, bairro Fundação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1971/16. 

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, 122, bairro Fundação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1972/16. 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 114, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1973/16. 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 102, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1974/16. 

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 56, bairro Fundação. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1975/16. 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 511, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1988/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a implantação do 

prontuário eletrônico, na rede pública de saúde, notadamente no município de 

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

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

1989/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a adoção de medidas para 

agilizar as consultas de retorno dos pacientes, em especial, os que possuem 

resultados de exames, notadamente, no município de São Caetano do Sul. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1997/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da praça Faria Lima, 

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

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

1998/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da travessa 

Manoel Cardoso, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1999/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

praça Luíz Tortorello, quadrilátero entre a avenida Goiás e ruas Manoel Coelho, 

Rio Grande do Sul e Jayme da Costa Patrão, bairro Santo Antônio. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2011/16. Paulo Higino 

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

de Congratulações pela passagem da comemoração dos 24 anos de existência 

da Escola de Ecologia Presidente Jânio da Silva Quadros, a favor da ecologia e 

do meio ambiente, referência no Grande ABC e no estado de São Paulo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2017/16. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da praça das 

Andorinhas, entre a rua Arari e a rua Taipas, altura do número 947, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2014/16. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Excelentíssimo desembargador 

aposentado, Doutor Milton Evaristo dos Santos. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. O Senhor Presidente, Edil Paulo Higino Bottura Ramos, 

solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória de Milton 

Evaristo dos Santos. Assim é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente, comunica ao Plenário 

em cumprimento ao disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, 

fará uso da palavra, em nome do Legislativo, o Vereador Edison Roberto Parra, 

que assume a tribuna a fim de saudar a data cívica de “1º de Maio”, 

comemorativa ao “Dia do Trabalho”. E assim procede. Dando continuidade a 
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presente fase, o Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Eder Xavier. Ninguém desejando 

utilizar a palavra, é esgotada a fase de explicação pessoal. Passa-se à fase da 

Ordem do Dia. A 1ª Secretária, Magali Aparecida Selva Pinto procede a leitura 

da Ordem do Dia. I - Processo nº 1650/13. Sidnei Bezerra da Silva. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a higienização e 

embalagem a vácuo dos óculos utilizados na exposição de filmes em terceira 

dimensão – 3D 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 2193/14. Jorge Martins Salgado. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

afixação de cartazes informativos sobre os danos causados à saúde pelo uso de 

anabolizantes, nas academias de ginástica, fitness, clubes esportivos, lojas de 

suplementos alimentares e estabelecimentos afins situados no município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.” Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, deixando a critério do Plenário. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que se encontram 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 em separado. Colocado em votação o pedido da 

dispensa da leitura das emendas e da votação em separado, fica “Aprovada”. 

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 

3668/14. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Dispõe sobre a colocação de placas de incentivo à prática de esportes 

e alimentação saudável nos parques e praças públicos de São Caetano do Sul e 

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

a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

deixando a critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

em 2º Turno”. “Publique-se.” O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se 
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encontram 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, 

a Nobre Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto solicita a dispensa da leitura 

das emendas e a votação em separado. Colocado em votação o pedido da 

dispensa da leitura das emendas e da votação em separado, fica “Aprovada”. 

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. IV - Processo nº 

5385/14. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Altera dispositivos da Lei nº 3.347, de 21 de janeiro de 1994, que 

dispõe sobre a isenção e descontos do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) e das taxas que especifica, nas condições estabelecidas e dá outras 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. 

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

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

se.” O Presidente da Mesa solicita e o Vereado Roberto Luiz Vidoski assume 

a Presidência da Mesa. Para fazer declaração do voto na tribuna, faz uso da 

palavra o autor Edil Paulo Higino Bottura Ramos, que em seguida, reassume a 

Presidência da Mesa. V - Processo nº 2240/15. Fabio Soares de Oliveira. 2ª 

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

no mínimo, um brinquedo destinado às crianças com deficiência mental, física 

ou mobilidade reduzida nas praças, parques e jardins municipais 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.” VI - Processo nº 

1899/16. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a criação do Sistema de Controle Interno da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul – USCS, e dá outras providências.” Parecer 

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

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

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

Turno”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, às 

dezoito horas e trinta e um minutos, o Senhor Presidente declara encerrada a 
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presente. 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 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


