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ATA DA 36ª 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 DOIS 

DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Às dezessete horas e quarenta e sete minutos, com a presença dos Edis registrada 

em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura Ramos, 

declara aberta a Sessão. A Ata da 35ª 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. 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. 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 Sub 

Elemento da Despesa, e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativos ao 

mês de outubro de 2016. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

7334/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.049, de 28/10/16. “Ciente”. Processo nº. 

7828/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, 

Encaminhando cópia do Decreto nº 11.048, de 26/10/16. “Ciente”. Processo nº. 

0137/16. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.051, de 09/11/16; nº 11.053, de 

18/11/16. “Ciente”. Processo nº. 4345/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.050, de 

09/11/16. “Ciente”. Processo nº. 4346/16. Prefeitura Municipal. Ofício do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.052, de 

16/11/16. “Ciente”. Processo nº. 4367/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que “Institui o Plano Municipal de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas do Município de São Caetano do Sul, e dá outras providências”. “Às 

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

4298/16. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Lei que “Altera a redação do 

artigo 7º da Lei nº 410, de 14/01/1954, que dispõe sobre a proibição de ruídos ou 

sons excessivos e evitáveis que possam perturbar o sossego público, alterada pelas 
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leis: nº 1140 de 21/09/61; nº 2966, de 08/11/88; nº 3290, de 23/06/93; nº 4019, de 

23/11/01; nº 4091, de 24/09/02, e dá outras providências”. “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4301/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação da 

‘Campanha Coração Azul Contra o Tráfico de Pessoas’, 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. 4305/16. Carlos Humberto 

Seraphim. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização de estudos visando 

a criação de programas sociais para distribuição gratuita de leite sem lactose às 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4306/16. Carlos Humberto Seraphim. 

Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 5.015, de 13 

de julho de 2.011, que autoriza os estabelecimentos comerciais do município de 

São Caetano do Sul a disponibilizarem cinzeiros nas calçadas, para coleta de 

pontas de cigarros e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4368/16. Jorge Martins 

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

Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia do Monitor Escolar’ e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4282/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a revitalização da pista de caminhada localizada 

na rua Nazaret, entre a rua Maceió até a rua Capeberibe, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4300/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando estímulo a “campanha coração azul contra 

o tráfico de pessoas”, a ser realizada na última semana do mês de julho de cada 

ano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4327/16 a 4342/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e a realização de estudos e tratativas com vistas a implantação de 

reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, nas imediações 

da região de comércio e unidades bancárias do bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a realização de estudos e tratativas 

com vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, 

em especial, nas imediações da região de comércio do bairro Olímpico; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a realização de estudos e tratativas 

com vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, 

em especial, nas imediações da região de comércio do bairro Oswaldo Cruz; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a realização de estudos 

e tratativas com vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de 
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final de ano, em especial, nas imediações da região de comércio e unidades 

bancárias do bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e a realização de estudos e tratativas com vistas a implantação de 

reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, nas imediações 

da região de comércio do bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e a realização de estudos e tratativas com vistas a implantação 

de reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, no bairro 

Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a 

realização de estudos e tratativas com vistas a implantação de reforço no 

policiamento, no período de final de ano, em especial, nas imediações da região 

de comércio e unidades bancárias do bairro Fundação; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e a realização de estudos e tratativas com vistas a 

implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, 

nas imediações da região de comércio e unidades bancárias do Centro; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a realização de estudos e tratativas 

com vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, 

em especial, nas imediações da região de comércio e unidades bancárias do bairro 

Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a realização 

de estudos e tratativas com vistas a implantação de reforço no policiamento, no 

período de final de ano, em especial, nas imediações da região de comércio e 

unidades bancárias do bairro Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas e a realização de estudos e tratativas com vistas a implantação 

de reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, nas 

imediações da região de comércio e unidades bancárias do bairro Cerâmica; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a realização de estudos 

e tratativas com vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de 

final de ano, em especial, nas imediações da região de comércio do bairro Santa 

Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e a realização de 

estudos e tratativas com vistas a implantação de reforço no policiamento, no 

período “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4349/16. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de 

programa de educação ambiental voltado ao descarte correto de materiais 

recicláveis. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4352/16 a 4363/16. Gersio 

Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a paralisação do processo de “protestar em cartório” 

o nome de munícipes e empresas que estão inadimplentes com a municipalidade; 

a criação de programas que incentivem os munícipes e as empresas inadimplentes 

à negociarem ou quitarem suas dívidas com a municipalidade; a verificação do 

'estado de saúde' das árvores que estão plantadas nas calçadas da rua Pelegrino 
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Bernardo, principalmente no trecho entre a rua pedro álvares cabral e a rua Arthur 

Garbelotto, bairro Olímpico; a utilização do produto 'denguetech' no auxílio ao 

combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e 

febre amarela; melhorias na iluminação da rua São Jorge, no trecho que 

compreende entre a rua Conceição e a rua Machado de Assis, bairro Santo 

Antônio; recapeamento da travessa Rio Grande do Norte, bairro Nova Gerty; o 

recapeamento da rua Lourdes, principalmente no trecho que compreende entre a 

rua Ângela e a rua Ângelo Ferro, bairro Nova Gerty; a revisão e melhorias na 

disposição das placas de sinalização de trânsito instaladas no entroncamento entre 

a avenida Tijucussú e a rua Maranguá, bairro Olímpico; instalar na rua Rubi, 

placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a “parada obrigatória” e, 

também, a sinalização de solo que esta via possui “mão dupla”, tanto no 

entroncamento com a rua Picuí, como também, no entroncamento com a rua 

Pindorama, bairro Olímpico; instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização 

de solo indicando a existência de uma lombada na rua Itápolis, nas proximidades 

do nº 70, bairro Olímpico; tampar o buraco existente na alameda de Conde de 

Porto Alegre, nas proximidades do cruzamento com a rua Marina, bairro Santa 

Maria; e o recapeamento da rua Picuí, principalmente no trecho entre a rua 

Maranguá e a rua Piracicaba, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4365/16 e 4366/16. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

placa de identificação de nome de rua, utilizando poste nos cruzamentos em todo 

o bairro Jardim São Caetano; e a adequação das ondulações para contenção de 

velocidade e retirada das ondulações que estiverem fora da regulamentação da 

normas do contran na avenida Líbero Badaró, com a rua Francisco Manoel da 

Silva e com a rua Tomé de Souza, Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4372/16 a 4376/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Nova Gerty; a 

poda das árvores localizadas em toda extensão da rua Rio Grande do Sul, bairro 

Santo Antônio; a reforma dos bueiros do localizados no bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro São José; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4378/16 a 4383/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: disponibilizar os veículos do mover, que semanalmente 

transportam crianças para atender educação e saúde, também atendam aos finais 

de semana a fim de garantir o lazer; estudos sobre a possibilidade de canalizar a 

água da mina localizada na área interna da EMEI José Corona na rua Mogi Guassu, 
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80, bairro Olímpico; estudos sobre a possibilidade de realizar extração de 3 árvores 

localizadas na área interna da EMEI José Corona, próximo as salas do grupo B e 

C, localizada na rua Mogi Guassu, 80, bairro Olímpico; realizar pintura de faixa 

de travessia de pedestres no cruzamento da avenida Conde Francisco Matarazzo 

com a rua 24 horas, bairro Fundação; realizar a poda da árvore localizada na rua 

Bueno de Andrade, 92, bairro Fundação; e a execução de rigorosa limpeza na rua 

dos Berilos, no trecho que compreende a rua Platina e a rua dos Marmores, bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4311/16. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão da avenida Guido Aliberti. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4312/16. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas com vistas a implantação de reforço no policiamento, 

no período de final de ano, em especial, nas imediações da região de comércio e 

unidades bancárias do entro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4313/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas a 

implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, 

nas imediações da região de comércio e unidades bancárias do bairro Nova Gerty. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4314/16. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas com vistas a implantação de reforço no policiamento, 

no período de final de ano, em especial, nas imediações da região de comércio e 

unidades bancárias do bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4315/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com 

vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, em 

especial, nas imediações da região de comércio e unidades bancárias do bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4316/16. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas com vistas a implantação de reforço no 

policiamento, no período de final de ano, em especial, nas imediações da região 

de comércio do bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 4317/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas a 

implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, 

nas imediações da região de comércio do bairro Olímpico. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4318/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas 

ostensivas com vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de 

final de ano, em especial, nas imediações da região de comércio e unidades 

bancárias do bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4319/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas a 

implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, 

nas imediações da região de comércio e unidades bancárias do bairro Fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4320/16. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas com vistas a implantação de reforço no policiamento, 

no período de final de ano, em especial, nas imediações da região de comércio do 

bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4321/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas a implantação de reforço 

no policiamento, no período de final de ano, em especial, nas imediações da região 

de comércio do bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4322/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas a 

implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, em especial, 

nas imediações da região de comércio e unidades bancárias do bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4323/16. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas com vistas a implantação de reforço no 

policiamento, no período de final de ano, em especial, nas imediações da região 

de comércio e unidades bancárias do bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4324/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com 

vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de final de ano, em 

especial, nas imediações da região de comércio do bairro Santa Maria. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4325/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas 

ostensivas com vistas a implantação de reforço no policiamento, no período de 

final de ano, em especial, nas imediações da região de comércio do bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4326/16. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas com vistas a implantação de reforço no 

policiamento, no período de final de ano, em especial, nas imediações da região 

de comércio do bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4350/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente 

no período noturno, na rua Frederico José Furlaneto, bairro Boa Vista. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4351/16. Gersio Sartori. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas 

ostensivas principalmente no período noturno, na rua Roma. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4369/16. Francisco de Macedo Bento. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas 

ostensivas no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4370/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4371/16. 

Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4377/16. Fabio Constantino Palacio. 

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

à associação comercial e industrial de São Caetano do Sul pela realização do Natal 

Iluminado 2016 na cidade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 4310/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Maria Antonia Silva Rebesco. 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, após 

saudar a presença das representantes das Promotoras Legais Populares de São 

Caetano do Sul, Sra. Verônica Paiva e Sra. Andreia Miguel, pediu que seja 

ofertado um minuto de silêncio pela “Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo 

Fim da Violência Contra as Mulheres”, que se inicia no dia 25 de novembro, “Dia 

Internacional pela Erradicação da Violência Contra a Mulher”, e termina no dia 

10 de dezembro, data em que se celebra a criação da “Declaração Universal dos 

Direitos Humanos”, e, bem como, em memória da Sra. Maria Antonia Silva 

Rebesco. Assim é procedido. Esgotada a matéria do Expediente, passa-se à fase 

de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente, comunica ao Plenário que, em 

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

uso da palavra, em nome do Legislativo, o Vereador Paulo Roberto de Jesus, a fim 

de saudar a data de “Vinte de Novembro”, comemorativa ao “Dia Nacional da 

Consciência Negra”. E assim é procedido. Em seguida, dando continuidade à 

presente fase, o Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Ninguém desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de Explicação 

Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. A Primeira Secretária, Sra. Magali 

Aparecida Selva Pinto, procede a leitura da Ordem do Dia. I - Processo nº 

3095/15. Eclerson Pio Mielo. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o incentivo à capacitação de profissionais para cumprimento da Lei nº 

5.203, de 27 de junho de 2014 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

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

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

II - Processo nº 3746/14. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o estímulo à realização do exame ‘Teste da Linguinha’ em 

recém-nascidos nos hospitais públicos e privados do 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, 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. III - Processo 

nº 7249/14. Roberto Luiz Vidoski. 1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de 

Lei que “Insere parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 4.147, de 02 de junho de 

2003, que institui a ‘Campanha de Educação no Trânsito’ aos motoristas para a 

prevenção de acidentes no município de São Caetano do Sul e dá outras 
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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 1º Turno”. IV - Processo nº 0809/15. Magali 

Aparecida Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre afixação de adesivos nas lojas que comercializam artigos femininos para 

alertar sobre o câncer de mama e ressaltar a importância do autoexame, no âmbito 

do 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. Colocado 

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

em votação, fica “Rejeitado, por onze votos contrários dos seguintes Vereadores: 

Carlos Humberto Seraphim, Eclerson Pio Mielo, Eder Xavier, Fábio Soares de 

Oliveira, Flávio Martins Rstom, Francisco de Macedo Bento, Jorge Martins 

Salgado, José Roberto Espíndola Xavier, Paulo Roberto de Jesus, Severo Neto de 

Oliveira e Sidnei Bezerra da Silva”.  Para justificar o voto, usam da palavra os 

Nobres Edis: Fabio Constantino Palacio e Jorge Martins Salgado. V - Processo nº 

0959/15. Fabio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a identificação dos pacientes nos leitos da rede pública e privada de 

saúde da cidade 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. O autor 

do projeto, Vereador Fabio Soares de Oliveira, solicita o arquivamento do projeto. 

Colocado em votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado o pedido de 

arquivamento”. “Arquive-se”. VI - Processo nº 4292/16. Mesa Diretora. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

licença para tratar de assuntos particulares à Excelentíssima Senhora Lucia 

Cristina Rosario Dal’Mas, Vice-Prefeita Municipal de São Caetano do Sul, pelo 

prazo de 25 (vinte e cinco) dias, no período de 21 de novembro a 15 de dezembro 

de 2016 e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente convoca os senhores vereadores para duas Sessões Extraordinárias, que 

acontecerão na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro, a partir das onze horas, 

e declara, às dezoito horas e onze minutos, 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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