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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS QUATORZE DIAS 

DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZESSEIS.  

 

Às dezessete horas e cinquenta e um 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 18ª 

Sessão Ordinária é “Aprovada”. O Presidente saúda os alunos e os professores 

do Colégio Liceu Di Thiene, que tem um Projeto “Missão Cidadão” e convida-

os para que, em data oportuna, conheçam o projeto que é realizado na Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul. A seguir, passa a palavra à 1ª Secretária, 

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

destinadas ao Expediente. Processo nº. 2950/16. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal do 

exercício de 2.016. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

2917/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia o Decreto nº 10.993, de 01/06/16. “Ciente”. Processo nº. 

2918/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia o Decreto nº 10.994, DE 01/06/16. “Ciente”. Processo 

nº. 2919/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia o Decreto nº 10.995, DE 02/06/16. “Ciente”. Processo 

nº. 2954/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Sistema 

Municipal de Cultura - SMC de São Caetano do Sul, e dá outras providências 

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

Processo nº. 2897/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

“Estimula o tema ‘Cuidadores de Idosos’ como assunto transversal na grade 

curricular das escolas públicas do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2898/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que “Estimula a implantação de cursos à gestante sobre cuidados e 

atendimentos emergenciais a crianças de zero a seis anos na rede hospitalar 

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

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 
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2899/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a 

realização da ‘Semana Maria da Penha’, 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. 2908/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Projeto de Lei que “Estimula a disponibilização de kits 

higiênicos para alunas, comprovadamente carentes, a serem distribuídos nas 

escolas municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências.”. “Às 

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

2926/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

sobre a não participação, em licitações ou celebração de contratos 

administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações, as empresas 

condenadas e os seus sócios ou proprietários condenados em processos 

criminais, 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. 2972/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à instalação de câmeras de monitoramento nos veículos de 

transporte escolar e dá outras providências. “. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2970/16. Roberto Luiz 

Vidoski. Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor ‘Serafim Sanches Monteoliva’, pelos relevantes 

serviços prestados ao município.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2667/16. Francisco de Macedo Bento. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o recapeamento do asfalto 

na rua Sebastião Diogo, 99, Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2887/16 a 2893/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: formar 

equipe de profissionais especializados em vários segmentos a fim de atender 

exclusivamente as unidades escolares do município; a instalação de lombo 

faixa na rua Amadeu Vezzaro, Mauá; rigorosa limpeza, manutenção do 

calçamento, poda das árvores, cuidados na jardinagem, vistoria periódica dos 

vasos contendo água, capinar mato alto, bem como a revitalização completa e 

necessária em todos os cemitérios do município; demarcar vagas para 

estacionamento rotativo e pago (Zona Azul) na travessa Regina Oneda, entre 

as vias alameda São Caetano e Maranhão, Santa Paula; a instalação de lombo 

faixa para travessia de pedestres, em frente a EMI Thereza Coan Fiorotti e 

EMEI Jacob João Lorenzini, localizadas na rua Ulisses Tornincasa, 160, São 

José; estudos sobre a possibilidade da instalação de lombada na rua João 

Molinari, 42 ao 49, Boa Vista; e pintura de faixa de travessia de pedestres, em 
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frente ao Centro Policlínico Gentil Rstom, localizado na avenida Tietê, 301, 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2895/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando formar equipe de 

profissionais especializados em vários segmentos a fim de atender 

exclusivamente as UBSs do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2896/16. José Roberto Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando instituir a vacinação contra o HPV em homens de 12 a 

18 anos nas escolas e unidades de saúde da rede pública do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2900/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando substituir a sinalização de solo situada 

na rua Joana Angélica, 688, Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2901/16. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a colocação de uma lombada na rua Senador Vergueiro, 428, 

centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2903/16 a 2906/16. Francisco 

de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: Indicação ao Senhor. Prefeito, 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro 

Santa Paula, uma vez que o local esta sendo vítima de furtos e roubos 

constantemente; o recapeamento asfáltico na rua José de Franca Dias, São José; 

para o recapeamento asfáltico na rua Padre Manoel da Nóbrega, São José; e a 

instalação de um fraldário dentro do Espaço Canino, no parque Chico Mendes 

(chiquinho). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2907/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, que cria a controladoria geral do município 

de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2911/16 a 

2913/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade de 

anexar à E.E. Maria Trujilo Torloni a passagem de pedestres, além de vir a ser 

utilizado como estacionamento para veículos dos professores da referida 

escola, visto o espaço localizar-se ao lado, na estrada das Lágrimas, 579, Jardim 

São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

estrada das Lágrimas, com atenção da passagem de pedestres localizada ao lado 

do nº 579, na lateral da E.E. Maria Trujilo Torloni, bairro Jardim São Caetano; 

e a possibilidade de fechar a passagem de pedestres localizada entre a rua 

Humberto de Campos, e estrada das Lágrimas, nº 579, bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2914/16. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor. Prefeito, 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 
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imediações do poço artesiano, localizado na rua Clóvis Bevilácqua, Cerâmica. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2921/16 e 2922/16. Paulo Higino 

Bottura Ramos. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: pintura e adaptação de faixa de 

pedestre na avenida Goiás, altura do número 1180, (em frente ao restaurante 

habibs), bairro Santa Paula; e estudos para possibilitar a baldeação dos 

munícipes que necessitam do transporte público para se dirigirem a outros 

bairros da cidade, em especial, aos moradores do bairro Prosperidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2894/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

ostensivas, na estrada das Lágrimas, com atenção para a passagem de pedestres 

localizada ao lado do nº 579, na lateral da E.E. Maria Trujilo Torloni, bairro 

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

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

2902/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em todas as 

ruas do bairro Santa Paula, uma vez que o local esta sendo vítima de furtos e 

roubos constantemente. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2910/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pela eleição de Marcos Sidnei 

Bassi, Reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, para 

Presidente da Associação de Universidades Latina e do Caribe para Integração, 

com posse marcada para 23 de junho, em Porto Rico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2915/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

ostensivas nas imediações do poço artesiano, localizado na rua Clóvis 

Bevilácqua, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2928/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à agência insane 

marketing e comunicação, pela participação e homenagem a ser recebida na 

edição de inauguração do evento “Histórias de Sucesso”, organizado pelo 

grupo empresarial trato feito empresas. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2929/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas 
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ostensivas com apoio de motocicletas na rua Teodoro Sampaio, 733, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2930/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na avenida Paraíso, 739, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2931/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Rio de Janeiro, 

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

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

2932/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Santo André, 379, bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2933/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Erna, 42, bairro 

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

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

2934/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Rio Negro, 180, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2935/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua Aparecida, 126, 

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

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

2936/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

motocicletas na rua Oswaldo Cruz, 1707, bairro Santa Paula. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2937/16. Aparecido Inácio da 

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

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas nas feiras livres 

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



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  6 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2938/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas com apoio de 

motocicletas na rua Adelaide, 118, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2939/16. Aparecido Inácio da Silva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, 

visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na travessa Guanabara, 

33, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2955/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações aos munícipes Senhor Valderez Sgrignoli e 

sua esposa Senhora Neide Couto Sgrignoli, pela conquista do primeiro lugar na 

Competição de Dança - Modalidade Dança de Salão no Jori - Jogos Regionais 

dos Idosos 2016, realizado em Itanhaém no mês de junho do corrente ano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2956/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da 

Polícia Militar, visando rondas ostensivas, principalmente no período noturno, 

na rua Perrella, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2957/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas, principalmente no 

período noturno, na rua Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2975/16. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas, notadamente no período noturno, nas 

imediações da rua Flórida, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2976/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

ostensivas, notadamente no período noturno, nas imediações da rua Alegre, 

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

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

2977/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas , notadamente no 

período noturno, nas imediações da rua Oriente, bairro Barcelona. Colocado 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  7 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2983/16. Severo Neto 

de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao 2º Batalhão de Polícia 

de Choque Anchieta, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua 

Professora Maria Macedo, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2984/16. Severo Neto de Oliveira. Requerimento solicitando 

envio de ofício à ROTA - 1º Batalhão de Policiamento de Choque “Tobias 

Aguiar”, visando rondas ostensivas em toda a extensão da rua Antônio Galo, 

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

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

3007/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

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

rua Dora, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3008/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Marcelo Todaro, coordenador 

da Equipe de Taekwondo pela dedicação que culminou na classificação dos 

atletas da equipe para os jogos olímpicos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2923/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Carlo Paolucci. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2924/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Orlando Malateaux. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2925/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Honório José Neto. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2951/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Odair Rufino de Melo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2969/16. José Roberto Espíndola Xavier. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 
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Pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 8 deste mês, dos passageiros e do 

motorista do ônibus, no terrível acidente ocorrido na rodovia Mogi-Bertioga. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2971/16. 

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

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Marcos 

Maximiliano Aguera. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2973/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Darci Turini. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2974/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor florentino Avelino do 

Nascimento. 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 Carlo Paolucci, Orlando Malateaux, 

Honório José Neto, Odair Rufino de Melo, Marcos Maximiliano Aguera, Darci 

Turini, Avelino Do Nascimento, e dos passageiros e do motorista do ônibus, no 

terrível acidente ocorrido na rodovia Mogi-Bertioga. Assim é procedido. 

Esgotada a matéria do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O 

Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz 

uso da palavra o Nobre Edil: Edison Roberto Parra. 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 3358/14. Edison Roberto Parra. Discussão e 

Votação Únicas da Redação Final apresentada pela Comissão de Justiça e 

Redação em seu Parecer nº 114, de 2015/2016, ao Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à criação do Cadastro Único do Programa Viver Melhor – 

CADVIVER, 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, fica “Aprovada a Redação 

Final”. “Publique-se”. II - Processo nº 5239/14. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela 

Comissão de Justiça e Redação em seu Parecer nº 118, de 2015/2016, ao Projeto 

de Lei que “Institui o incentivo à realização da ‘Festa da Padroeira Nossa 

Senhora Aparecida’, promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida e dá 
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outras providências.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovada a Redação 

Final”. “Publique-se”. III - Processo nº 1018/15. Edison Roberto Parra. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização da 

‘Semana de Programação de Estudos sobre a Constituição Federal Brasileira’, 

no contraturno da Rede Municipal de Ensino 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”. IV - Processo Nº 1765/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à 

tutoria pedagógica no período de internação de crianças nos hospitais de São 

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

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

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

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

“Publique-se”. V - Processo Nº 2496/15. 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 da Medicina 

Veterinária’ e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. VI - 

Processo nº 2612/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Publicitário’ 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”. VII - Processo nº 3855/15. Eder 

Xavier. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Acrescenta 

§ 6º ao artigo 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul, nos casos 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. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

“Publique-se”. VIII - Processo nº 2702/16. Mesa Diretora. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito 
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e dos Secretários Municipais, para a legislatura de 2017/2020 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 onze minutos, o Senhor Presidente 

declara encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e 

achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e a Primeira Secretária. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

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