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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZ DIAS DO 

MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E QUINZE.  

 

 

Às dezessete horas e quarenta 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 34ª 

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. 0743/15. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 10.918, 

DE 22/10/15; nº 10.920, de 28/10/15. “Ciente”. Processo nº. 6096/15. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópia do 

Decreto nº 10.919, de 27/10/15. “Ciente”. Processo nº. 6225/15. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que “Altera a redação do inciso V, do artigo 32 e 

acrescenta §§ 1° e 2° ao mesmo artigo da Lei n° 4.944, de 27 de outubro de 

2010, alterada pelas Leis nºs 4.962, de 15 de dezembro de 2010, 5.057, de 16 

de dezembro de 2011 e 5.185, de 08 de maio de 2014, que ‘Dispõe sobre o 

zoneamento estratégico do município de São Caetano do Sul’, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6226/15. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a organização das unidades administrativas que especifíca, da 

criação, transformação, redenominação e extinção de vagas e empregos 

públicos permanentes e cargos em comissão dos quadros do Poder Executivo, 

constantes da Lei n° 4.727, de 16 de dezembro de 2008 e altera a Lei nº 5.070, 

de 03 de abril de 2012 que dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e 

Salários no município de São Caetano do Sul - PECS, e dá outras providências”. 

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

nº. 6061/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o dia 

municipal de segurança nas escolas e dá outras providências”. “Às Comissões 
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de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6062/15. 

Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o incentivo à instalação de 

‘rastreadores’ nos veículos de transporte escolar, 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. 6094/15. Flávio Martins 

Rstom. Projeto de Lei que “institui o estímulo à criação do programa ‘Virada 

da Saúde’, a ser realizado na semana do dia 7 de abril, relativo ‘Dia Mundial 

da Saúde’, no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às 

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

6116/15. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

à implantação de sistema biométrico para identificação de recém-nascidos nas 

maternidades e hospitais públicos e privados do município de São Caetano do 

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

Processo nº. 6118/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “ institui, no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 

‘Dia Municipal da Conquista do Voto Feminino no Brasil’, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6119/15. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à inserção do aviso: ‘Não jogue este impresso na via 

pública’ em todo e qualquer panfleto publicitário entregue 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. 6223/15. 

Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação do 

‘Projeto Férias’, a ser realizado nos períodos de recesso e férias escolares, na 

rede municipal de ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. 

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

nº. 6224/15. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

realização de campanha periódica específica de conscientização sobre os 

benefícios do uso econômico de água, no âmbito das escolas do município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6240/15. Gersio Sartori. 

Projeto de Lei que “Institui o incentivo aos salões de beleza, clínicas de 

embelezamento e estabelecimentos congêneres, que oferecem serviços de 

manicuro ou pedicuro, a prestarem informações a seus clientes sobre medidas 

necessárias para a prevenção ao contágio da hepatite, HIV e fungos, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6241/15. Gersio Sartori. Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre os assentos preferenciais dos veículos do transporte coletivo do 
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município de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 6267/15. 

José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

utilização do sinal Wi-Fi, de forma gratuita e irrestrita, da rede mundial de 

computadores - internet, nos estabelecimentos que especifica, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6268/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

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

Caetano do Sul, o “Dia do Fonoaudiólogo”, e dá outras providências”. “Às 

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

6269/15. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de Lei que “Institui o incentivo 

à criação do programa “Paz na Escola”, de ação interdisciplinar e de 

participação comunitária para prevenção e controle da violência, nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

nº. 6292/15. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

à criação da Câmara de Comércio de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 6293/15. Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo a comercialização de alimentos orgânicos, nas feiras 

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

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

nºs. 6050/15 a 6058/15. José Roberto Espíndola Xavier. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

estudos para “determinar à rede pública municipal de saúde o agendamento 

preferencial direcionado ao idoso”; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

que “torna obrigatória a afixação de placa de advertência sobre o uso de formol 

e suas consequências para a saúde do ser humano nas dependências de salões 

de beleza ou estabelecimentos congêneres na cidade de São Caetano do Sul, e 

dá outras providências”; o envio de Projeto de Lei versando sobre “dispõe sobre 

a higienização das cadeirinhas de bebê fixadas em carrinhos de supermercados, 

hipermercados e congêneres”; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre “dispõe sobre desconto de 50% para utilização de 

estacionamento pelos idosos e dá outras providências”; a “efetiva fiscalização 

das vagas reservadas em estacionamentos localizados em hipermercados, 

supermercados, shopping centers e congêneres, de acordo com a novel 

resolução do Ministério das Cidades e do Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN)”; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 
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“dispõe sobre a obrigatoriedade aos supermercados localizados no âmbito do 

município de São Caetano do Sul a instalarem ‘caixas preferenciais’ para quem 

trouxer sacola retornável de casa para guardar suas compras”; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre “dispõe sobre a proibição da 

entrada de menores de idade em festas de consumo de bebidas liberadas, 

conhecidas como ‘Open Bar’, na cidade de São Caetano do Sul, exceto se 

tiverem acompanhados pelos pais ou responsável, e dá outras providências”; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre “Dispor, no ‘site’ da 

municipalidade e no centro de controle de zoonoses, os endereços e telefones 

das sociedades protetoras dos animais localizadas no âmbito do município de 

São Caetano do Sul”; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre “ autoriza o Poder Executivo Municipal a adotar, nas escolas públicas 

municipais, cartilha de prevenção contra a pedofilia pela internet, bem como dá 

outras providências”. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6074/15. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda na 

copa da árvore situada na rua Taipas, 921, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6078/15. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma da calçada na rua Manoel 

Coelho, com a praça Matriz, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

6080/15 a 6084/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: designar um 

número maior de enfermeiros para plantão no período noturno no Hospital 

Municipal de Emergências Albert Sabin; a possibilidade de criar a Ouvidoria 

especializada no atendimento de Professores da Rede Municipal de Ensino; a 

instalação de lixeiras em toda a extensão da rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, 

principalmente em frente ao Condomínio Jacarandá, nº 46, Conjunto dos 

Radialistas, bairro São José; à revisão semafórica a fim de aumentar o tempo 

da fase de abertura para passagem de pedestre do semáforo situado em frente a 

EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, localizada na estrada das Lágrimas, 1656, 

bairro Mauá; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Nazaret, principalmente até o cruzamento com a avenida Presidente Kennedy, 

altura alameda Cassaquera, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6086/15 a 6088/15. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

elaboração de cardápio diferenciado aos pacientes com histórico de alergia a 

determinados alimentos, no Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin; 

realizar a poda da árvore localizada na avenida Vital Brasil Filho, 161, bairro 

Olímpico; e a revitalização da escola municipal de bailado laura thomé. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6097/15 a 6107/15. Eder Xavier. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: proceder a remoção dos veículos automotores estacionados, de 

maneira irregular, na altura do nº 192 da rua Ângelo Aparecido Radim, 192, 

São José; a manutenção, limpeza de bocas de lobo e galerias de águas pluviais, 

localizadas na rua Major Aderbal de Oliveira com a avenida dos Estados, bairro 

Fundação; a manutenção, limpeza de bocas de lobo e galerias de águas pluviais, 

localizadas na rua Capivari, 564, Nova Gerty; a manutenção, limpeza de bocas 

de lobo e galerias de águas pluviais, localizadas na esquina das seguintes ruas: 

José Benedetti com a rua Rafael Correa Sampaio; a manutenção, limpeza de 

bocas de lobo e galerias de águas pluviais, localizadas na rua João Spinello com 

a rua José Salustiano Santana, bairro Mauá; à poda das árvores existente na rua 

dos Meninos, 621, Nova Gerty; à poda das árvores existente na rua Santos 

Dumont, 44, Boa Vista; a poda das árvores existente na rua Herculano de 

Freitas, 09, Fundação; a poda das árvores existentes na rua São Paulo (entre a 

rua José Benedetti e a rua Rio Grande do Sul), bairro Fundação; a poda das 

árvores existente na alameda Cassaquera, 680, Barcelona; e a ampliação de 

Leitos hospitalares, bem como investimentos em equipamentos na UTI - 

Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Municipal de Emergências Albert 

Sabin - HMES, situado na rua Aurélia, 101, Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 6109/15. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando instalar um redutor de velocidade na avenida 

Senador Roberto Simonsen, altura do nº 1318, Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 6110/15 a 6115/15. José Roberto Espíndola Xavier. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

sistema municipal denominado ‘Idoso na Política’, com a finalidade de 

incentivar a participação do idoso na atividade política; o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre as empresas de construção civil 

promoverem vacinação antitetânica no município de São Caetano do Sul; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a obrigatoriedade da 

publicação dos preços de todos os artigos que compõem as cestas básicas 

disponíveis para venda nos hipermercados e supermercados do município de 

São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

a obrigatoriedade da afixação de comprovante de capacitação profissional de 

tosador e banhista nos estabelecimentos de higiene e estética de animais 

domésticos situados no município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a divulgação de informações dos postos 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  6 

de coleta de leite materno na cidade de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do programa “Plantando Vida” 

no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6121/15 e 6122/15. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a remoção 

dos veículos automotores estacionados, de maneira irregular, ao longo da rua 

rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, São José; e a fiscalização necessária, quanto 

ao cumprimento do acordo judicial referente à construção do piscinão de 3.300 

m³, nas dependências do Park Shopping São Caetano, localizado na alameda 

Terracota, 545, Espaço Cerâmica, Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 6124/15 e 6125/15. Daniel Fernandes Barbosa. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a ampliação, em 20%, do número de vagas de estacionamento de 

veículos destinadas ao uso exclusivo de idosos, no município de São Caetano 

do Sul; e que, de forma gradativa, seja realizado o aterramento do cabeamento 

de transmissão de energia elétrica, telefonia, TV a cabo e afins, no município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6128/15 e 

6129/15. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: junto a empresa AES 

Eletropaulo de São Caetano do Sul, a limpeza da área utilizada para a passagem 

da rede de transmissão de energia elétrica, situada na rua Pernambuco, Centro; 

e junto a empresa AES Eletropaulo de São Caetano do Sul, a limpeza da área 

utilizada para a passagem da rede de transmissão de energia elétrica, situada na 

rua Paraíba, centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6131/15 e 6132/15. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: que os taxistas que operam no ponto 

27 - Fórum na rua Vitória, tenham prioridade no atendimento/transferência para 

o ponto de táxi do futuro Hospital São Luiz; e manutenção para contenção de 

goteiras no Terminal Rodoviário Nicolau Delic. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 6141/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando ação de recuperação das calçadas - passeios 

públicos, em frente a Quadra Poliesportiva Dela Nice Aparecida Fonseca 

Oliveira, ao lado da EE Profª Joana Motta, localizada na rua Espírito Santo, 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 6307/15 e 6308/15. Eclerson 

Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a elaboração de estudos visando implantar 

rampa de acesso com barras laterais de apoio e proteção, além de elevador para 

cadeirantes visando complementar as ações para garantir a segurança dos 
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alunos e contribuir para a qualidade de vida; e realizar a revitalização da área 

ajardinada em frente a EMEF 28 de Julho e a completa manutenção no Ponto 

Digital localizado na rua Oriente, nº 501, em frente ao portão da EMEF 28 de 

Julho, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 6064/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua José de Franca Dias, em toda sua extensão, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6065/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas, em toda a extensão da rua Washington Luís, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6066/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas, em toda a extensão da rua Barão de Mauá, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6067/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas, em toda a extensão da rua Humberto de Campos, conjunto dos 

radialistas, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6068/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas, em toda a extensão da avenida Antônio da Fonseca 

Martins, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 6069/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas, em toda a extensão da rua Padre Mororo, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6070/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas, em toda a extensão da travessa Ana Maria, bairro São José. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6071/15. 

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, em toda sua extensão, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6072/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua João Almendra, em toda sua extensão, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6073/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Eduardo Prado, em toda sua extensão, bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6075/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na avenida Guido Aliberti, bairro Jardim São Caetano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6076/15. Aparecido 

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

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

Níquel, em toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6077/15. 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, 

em toda sua extensão, bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6085/15. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas na rua Nazaret, principalmente até o cruzamento com a avenida 

Presidente Kennedy, altura da alameda Cassaquera, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6108/15. 

Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas na rua Casemiro de Abreu, nas proximidades 
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da UBS Moacir Gallina, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6120/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando 

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

corporação nas proximidades da eme Professora alcina dantas feijão, situada na 

rua Capivari, Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6126/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de 

campanha voltada à proteção das mulheres. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6127/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

a realização de campanha de combate à discriminação racial. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6130/15. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, solicitando a atuação do Mister Mão - Travessia Segura, em nossa cidade, 

nos principais cruzamentos, em especial no encontro da rua Santa Catarina com 

a rua Baraldi, local este onde o fluxo de pessoas e veículos é intenso durante 

todo o dia. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6133/15. 

Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, para que o mesmo realize estudos 

visando designar o Programa Travessia Segura para São Caetano do Sul, 

especificamente no cruzamento das ruas Ingá e Visconde de Inhaúma, bairro 

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

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

6137/15. Eder Xavier. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando que a Campanha Travessia Segura seja 

realizada entre a avenida Senador Roberto Simonsen e rua Casemiro de Abreu, 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6145/15. 

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

Intermunicipal Grande ABC, visando viabilizar permanência de ações Mister 

Mão em nosso município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6152/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 
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envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com 

apoio de motocicletas na rua Xingú, praça José Rosendo dos Santos, Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6153/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas em toda a extensão da rua Curupaiti, Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6154/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, em toda extensão da rua 

Teresina, Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6155/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas, em toda a extensão da rua Havaí, Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6156/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, em toda a extensão da 

rua Pedro Corniate, Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6157/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Nestor Moreira, em toda sua extensão, Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6158/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas, em toda a extensão da rua Josué Fiorotti, Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6159/15. Aparecido Inácio da 

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

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

extensão, Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6160/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 
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motocicletas na alameda Porcelana, em toda sua extensão, Cerâmica. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6161/15. Aparecido 

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

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

São Jorge, em toda sua extensão, Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6162/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Coelho Netto, 

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

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

6163/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas, em toda a extensão da rua Pedro Duo, Oswaldo Cruz. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6164/15. Aparecido 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, em toda 

a extensão da rua Issaco Coppini, Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6165/15. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

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

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

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

nº. 6166/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de 

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

motocicletas na rua Ari Barroso, em toda sua extensão, Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6167/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Rio Negro, em toda sua extensão, Oswaldo Cruz. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6168/15. Aparecido 

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

Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas, em toda 
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a extensão da rua Ingá, Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6169/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas na rua Prates, (em toda sua extensão), 

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

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

6170/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Lisboa, (em toda sua extensão), Oswaldo Cruz. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6171/15. Aparecido 

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

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

Peri, (em toda sua extensão), Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6172/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

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

ostensivas com apoio de motocicletas, em toda a extensão da rua Roma, 

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

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

6173/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Baraldi, em toda sua extensão, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6174/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Alfredo Maluf, em 

toda sua extensão, centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6175/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua José do Patrocínio, em toda sua extensão, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6176/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Pinto Ferraz, em toda sua extensão, Centro. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6177/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Luís Cavana, em 

toda sua extensão, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6178/15. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

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

apoio de motocicletas na rua Santo Antônio, em toda sua extensão, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6179/15. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Pará, em toda sua extensão, Centro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6180/15. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Pernambuco, (em 

toda sua extensão), Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 6227/15. José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento 

solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações, visando a possibilidade de fazer constar nas faturas do 

serviço telefônico, móvel ou fixo, o número do telefone para denúncia de maus 

tratos à criança, ao adolescente e ao idoso - Disque 100 - Direitos Humanos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6242/15. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando 

da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Prestes 

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

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

6243/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

Francesco Bortolini, Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 6244/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas 

imediações da rua Aguapei, Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 6245/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações da rua Bezerra de Menezes, Nova Gerty. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6246/15. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da avenida Tietê, bairro 

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

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

6247/15. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

Nelly Pellegrino, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6254/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Deputado Federal Ricardo Izar Junior pelas palestras a 

serem realizadas no dia 13 de novembro de 2015. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6255/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à EMEF Luiz Olinto Tortorello pela realização de sua 3ª 

Oficina Cultural. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

6256/15. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos Diretores de Escola, pelo seu 

dia, a ser celebrado no dia 12 de novembro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6257/15. Edison Roberto Parra. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao DAE - Sede, visando que envie equipe de campo 

para realizar reparos no bueiro localizado na rua Piratininga, 118, Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6266/15. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo excelente desempenho dos alunos do 

Ensino Médio, do curso de Publicidade, da Educação Profissional Técnica, da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Alcina Dantas Feijão”. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6279/15. Daniel 

Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando implantar linhas de transporte coletivo, 

sentido ABC - São Paulo (Capital), especialmente que realizem itinerários por 

bairros como vila olímpia e vias como a avenida Luís Carlos Berrini. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6280/15. Daniel 

Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao Instituto de Ensino Sagrada Família, em 

decorrência do 76º aniversário de Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6284/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 6285/15. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas em todo o Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 6294/15. Fabio Constantino Palacio. Requerimento 

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

aniversário de 69 anos de vida do Bispo Agnaldo Sacramento, pelos 42 anos de 

Pastoreado e 25 anos de Ministério Internacional Shalom. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6295/15. Fabio Constantino 

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

Congratulações pelos 120 anos da Educação Adventista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 6296/15. Fabio Constantino 

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

Congratulações ao Reverendíssimo Padre Claudio Tafarelo, pelo trabalho 

realizado na Paróquia São Bento, no bairro Olímpico, como Presbítero 

incardinado da Diocese de Santo André nos últimos 5 anos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Esgotadas as matérias 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, 

que fará uso da palavra, em nome do Legislativo, o Vereador Marcel Franco 
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Munhoz (3º Secretário), a fim de saudar a data cívica de “15 de Novembro”, 

comemorativa ao “Dia da Proclamação da República”. E assim é procedido. 

Em seguida, dando continuidade à presente fase, o Sr. Presidente procede à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre 

Edil: Aparecido Inácio da Silva. O Presidente solicita e a 1ª Secretária, Magali 

Aparecida da Selva Pinto, assume a Presidência. Dando continuidade à 

chamada nominal alfabética dos Senhores Vereadores, utilizam da palavra os 

Nobres Edis: Daniel Fernandes Barbosa, Eder Xavier, Fábio Soares de 

Oliveira, Jorge Martins Salgado. O Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino 

Bottura Ramos, reassume a Presidência. 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. 

Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela Comissão de 

Justiça e Redação, em seu parecer nº 225, de 2015/2016, ao 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.”. Colocado em 

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

em votação a Redação Final, fica “Aprovada a Redação Final”. “Publique-

se”. O Presidente solicita e a 1ª Secretária, Magali Aparecida da Selva Pinto, 

assume a Presidência. Para fazer a justificação do voto, faz uso da palavra o 

Nobre Edil Paulo Higino Bottura Ramos, que, seguida, reassume a Presidência 

da Mesa. II - Processo nº 0789/15. Fabio Soares de Oliveira. 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 de Nelson Mandela’ 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”. III - Processo nº 0878/15. Magali Aparecida 

Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

à realização do teste de cores de ‘Ishihara’, visando o diagnóstico do daltonismo 

nas crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino, 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 e 

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

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

Processo nº 1016/15. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto 
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de Lei que “Dispõe sobre o estímulo para a realização da Copinha de Futebol 

Infantojuvenil Municipal na Rede Pública de Ensino e dá outras providências.”. 

Parecer nº 161, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer nº 112, 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”. V - Processo nº 

1274/15. Carlos Humberto Seraphim. 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 Psoríase’.”. 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”. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, às dezoito horas e quarenta 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 Senhores 

Presidente e Primeira Secretária. ......................................................................... 
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