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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE AGOSTO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

 

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

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

Bottura Ramos, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Atas da 25ª 

Sessão Ordinária, da 7ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a 

palavra à Primeira Secretária, Sra. 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. 3842/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei 

orçamentária de 2017, e dá outras providências ". “À Comissão de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 1510/11. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.018, de 22/08/16. 

“Ciente”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.016, de 

09/08/16; nº 11.017, de 18/08/16; nº 11.019, de 22/08/16; nº 11.020, de 

24/08/16. “Ciente”. Processo nº. 3869/16. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 

que "Autoriza o município de São Caetano do Sul a celebrar convênio com a 

Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul – ACISCS, para a 

iluminação ornamental de logradouros públicos do município, com motivos 

alusivos às festividades de Natal, e dá outras providências ". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3838/16. 

Edison Roberto Parra. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 1º da Lei nº 

5.448, de 16 de agosto de 2016, que instituiu no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da Bandeira Municipal' 

e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3801/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o conserto da cobertura e 

dos bancos do ponto de ônibus do Lar Nossa Senhora das Mercedes, que está 
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localizado na avenida Presidente Kennedy, Nº 3301, bairro Santa Maria.“Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3821/16. Fabio Constantino Palacio. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando solicitar demarcação de vaga de 

deficiente físico na rua Marina, em frente ao número 1312, bairro Santa 

Maria.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3826/16. Francisco de Macedo 

Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o bairro Fundação, 

especialmente nas ruas Perrella, Herculano de Freitas e Conde Francisco 

Matarazzo.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3828/16 e 3829/16. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em toda extensão da avenida 

Presidente Kennedy, bairro Santa Paula; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e constantes especialmente na rua Dr. Gastão 

Vidigal, e demais vielas do bairro, Olímpico.“Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3831/16. Jorge Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implantação de uma delegacia de mulher 24 horas em São 

Caetano do Sul.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3832/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

canalização e limpeza da saída de esgoto na rua Nossa Senhora de Fátima, entre 

os números 1076/1064, bairro Santa Paula.“Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3833/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando realizar o recapeamento asfáltico do leito carroçável na 

rua Adonel de Souza Maciel, em frente ao número 79, bairro Cerâmica.“Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3834/16 a 3836/16. Jorge Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o conserto da boca de lobo localizada na rua Ivaí, 284, bairro 

Santa Maria; a instalação de uma lombada ou o que se fizer necessário para 

diminuir a velocidade dos veículos que trafegam na rua Vanda, bairro Boa 

Vista; e a instalação de uma boca de lobo na alameda Cassaquera, 1111, bairro 

Barcelona.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3839/16. Carlos Humberto 

Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção 

da tampa de bueiro localizada na rua Piratininga, 470, bairro Barcelona.“Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3840/16. Fabio Constantino Palacio. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Piauí, rua venceslau Brás e rua Rafael 

Correa Sampaio, bairro Santo Antônio.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3847/16 a 3851/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Noel Rosa, 

bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Henrica Grigoletto Rizzo, Olímpico; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Francisco Alves, 

bairro Boa Vista; , em reiteração a indicação anterior, que seja ampliado o 

programa "Circular da Saúde", em especial para que o atendimento seja 24 

horas; e a adoção de medidas para permissão de estacionamento rotativo, no 

trecho compreendido entre a rua Monte Alegre e Goiás, na rua Amazonas, 

bairro Santo Antônio.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3852/16. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

individualização de cobrança do fornecimento de água em condomínios 

residenciais/comerciais no município de São Caetano do Sul, onde não seja 

possível a individualização por meio de hidrômetros.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3853/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação 

do órgão colegiado do magistério, especificamente no que tange às indicações 

de direção e chefia da Secretaria Municipal de Educação, revogando as Leis nº 

3.614/1997, Decretos nº 7572/1996, nº 8380/2001, nº 8648/2003, nº 9277/2006, 

nº 9319/2006 e demais disposições em contrário.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3857/16 a 3868/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

tampar o buraco no leito carroçável existente na rua Maria, nas proximidades 

do nº 80, bairro Nova Gerty; instalar placas sinalizadoras e/ou sinalização de 

solo indicando a "parada obrigatória" no cruzamento da rua Graciliano Ramos 

com a avenida Bela Vista, Jardim São Caetano; instalar placas sinalizadoras 

e/ou sinalização de solo indicando a "parada obrigatória" no entroncamento da 

rua Graciliano Ramos com a rua Winston Churchill e, também, no 

entroncamento com a rua Pasteur, Jardim São Caetano; tampar o buraco no 

leito carroçável existente na rua Francisco Falsarano, nas proximidades do 

número 141, bairro Mauá; instalar placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo 

indicando a "parada obrigatória" no entroncamento da rua Constantino de 

Moura Batista, e a rua Carmine Perrella, bairro Mauá; instalar placas 

sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a existência de uma valeta no 

cruzamento da rua Raimundo Maffei, com a avenida Paranapanema, bairro 

Mauá; tampar o buraco no leito carroçável existente no cruzamento entre a rua 

Porto Calvo, e a rua Silvia, Oswaldo Cruz; a revitalização da pintura da 

sinalização de solo no cruzamento entre a avenida Paranapanema, e a rua 
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Tocantins, bairro Nova Gerty; tampar os buracos existentes na junção da manta 

asfáltica com a valeta localizada na avenida Tietê, nas proximidades do número 

580, bairro Nova Gerty; tampar o buraco no leito carroçável existente no 

entroncamento entre a rua José Henrique de Sá, e a rua Sebastião Gomes de 

Lima, bairro Nova Gerty; tampar o buraco no leito carroçável existente na rua 

Padre Anchieta, nas proximidades do nº 258, bairro Boa Vista; e tampar o 

buraco no leito carroçável existente na rua Aparecida, nas proximidades do 

número 107, bairro Nova Gerty.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3875/16 a 3877/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Manoel Augusto 

Ferreirinha, e rua Epitácio Pessoa, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do parque Guaiamú, 

localizado na rua Guaiamú, bairro Santa Maria; e realizar completa 

revitalização na escadaria localizada na rua Silvia, 1267, bairro Santa 

Maria.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3822/16. Francisco de Macedo 

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

visando rondas ostensivas em todas as ruas do bairro Fundação, especialmente 

nas ruas: Perrella, Herculano de Freitas e Conde Francisco Matarazzo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3823/16. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a avenida Presidente 

Kennedy, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3824/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

especialmente na rua Dr. Gastão Vidigal, e nas demais vielas do bairro, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3841/16. 

Fabio Constantino Palacio. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Piauí, rua Wenceslau Brás e 

rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3844/16. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Noel Rosa, bairro Boa Vista. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3845/16. Marcel Franco 

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

visando rondas ostensivas nas imediações da 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. 

3846/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua 

Francisco Alves, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3854/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para com o presidente do grupo 

Renascença, Senhor Antônio Branco, pelo transcurso de seus 30 anos de 

fundação, comemorado no dia 26 de agosto de 2016. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3855/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

e ruas adjacentes, principalmente no período noturno, a ser realizada na rua 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3856/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas principalmente no período noturno, a realizar na 

rua Adonel de Souza Maciel, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3871/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à atleta 

Elania Paula de Melo Silva, pela conquista da medalha de Ouro, na 8ª edição 

da Olimpíada das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo, ocorrido 

em Itaquaquecetuba-SP, na modalidade esportiva Xadrez. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3873/16. Eclerson Pio Mielo. 

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

rondas ostensivas nas imediações do parque Guaiamú, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3874/16. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas ruas Manoel Augusto Ferreirinha e 

Epitácio Pessoa, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 3843/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Orlanda Spachacquercia. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3870/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Alma Leda Rocha Curalov. 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 das Sras: 

Orlanda Spachacquercia e Alma Leda Rocha Curalov. 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. Usa 

da palavra do Edil Eder Xavier. Ninguém mais 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 2639/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à aprendizagem 

do jogo de xadrez na Rede Municipal de Ensino 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”. II - Processo nº 

2717/15. Eder Xavier. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à realização de teste vocacional para os alunos do 9º ano da Rede 

Municipal de Ensino 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”. III - Processo nº 3595/16. Prefeitura Municipal. 1ª 

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

Público Municipal de São Caetano do Sul, define as diretrizes da Política 

Municipal de Arquivos Públicos e Privados, cria o Sistema Municipal de 

Arquivos – SISMARQ 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”, com 3 

(três) votos contrários de Magali Aparecida Selva Pinto, Marcel Franco 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  7 

Munhoz e Roberto Luiz Vidoski. IV - Processo nº 2844/15. Flavio Martins 

Rstom. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao 

descarte, ambientalmente adequado, de filmes de radiografia usados nos 

hospitais, clínicas e demais instituições médicas, situados no 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 em 1º Turno”. V - 

Processo nº 2874/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao Banco de Marca-Passos no 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 em 1º Turno”. 

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente 

declara, às dezoito horas e quatro minutos, encerrada a presente Sessão e 

convida os Nobres Edis a assinarem o livro de presença para a abertura da 9ª 

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

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

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

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


