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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS SEIS 

DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 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 Atas da 26ª Sessão Ordinária e 9ª 

Sessão Extraordinária e 8ª 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. 0137/16. 

Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópias dos Decretos: nº 11.021, de 25/08/16; nº 11.022, de 30/08/16; e nº 

11.024, de 31/08/16.  “Ciente”. Processo nº. 3891/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 

11.023, de 31/08/16.  “Ciente”. Processo nº. 3913/16. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à criação de escolinha de futebol 

de salão (futsal) feminino e dá outras providências.”.  “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3827/16. 

Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todo o 

bairro Cerâmica, especialmente nas proximidades do Espaço Verde Chico 

Mendes, avenida Fernando Simonsen, 566. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3878/16 a 3881/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

o cartão de isenção do ônibus para idoso seja renovado a cada dois anos; a 

reforma na calçada da rua José Salustiano Santana, esquina com rua Capivari, 

bairro Mauá; a construção de “Casa Dia do Idoso”; e análise da árvore para 

cortar e replantar na alameda Conde de Porto Alegre, cruzamento com avenida 

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

3882/16 e 3883/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação 

de novas placas com a identificação dos nomes das ruas em toda cidade de São 

Caetano do Sul; e o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua  

Cavalheiro Ernesto Giuliano, 120, bairro São José.“Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº. 3888/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a implantação de faixa zebrada entre a entrada e saída 

de veículos do condomínio, bem como a criação de uma vaga para embarque e 

desembarque de idoso ou deficiente físico na entrada principal do mesmo na  

rua São Paulo, 771, bairro Santa Paula.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3892/16 a 3894/16. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: proceder a realização 

de pintura e conservação da quadra esportiva da praça Adauto Moreira, no 

Jardim São Caetano; proceder a manutenção da iluminação da quadr a esportiva 

da praça Adauto Moreira, no Jardim São Caetano; e podas das árvores 

existentes na praça Adauto Moreira, Jardim São Caetano.“Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3895/16 e 3896/16. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instalação de lombofaixa na rua General Humberto de 

Alencar Castelo Branco, 501, parque Santa Maria - Guaiamú, bairro Santa 

Maria; e instalação de semáforo no cruzamento da alameda Araguaia, 

cruzamento rua Ivaí e rua Silvia, bairro Santa Maria.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3899/16 a 3906/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de placas e sinalização de solo que indiquem as lombadas existentes 

na rua Giácomo Dalcin, bairro Mauá; realizar o recapeamento asfáltico em toda  

a extensão da rua Octávio Hildebrando, bairro Mauá; realizar melhorias na 

iluminação pública na rua Gonzaga, no trecho que compreende entre a rua 

Oswaldo Cruz e a rua Amazonas, Oswaldo Cruz; a realização do recapeamento 

asfáltico em toda a extensão da rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty; tampar 

o buraco existente na rua Francesco de Martini, nas proximidades do número 

352, bairro Olímpico; o recapeamento asfáltico na rua Amazonas, no trecho 

entre a rua Casemiro de Abreu e rua Gonzaga, Oswaldo Cruz; transformar em 

uma via para o trânsito de veículos de pequeno porte, a passagem de pedestres 

localizada entre rua Giácomo Dalcin, e o final da rua dos Castores, bairro Nova 

Gerty; e a manutenção e revitalização da travessa Neusa Maria Alves 

Escudeiro, bairro Olímpico.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3912/16. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando manutenção do aquecimento da piscina do SERC Santa Maria 

(Clube Santa Maria), situada na rua Pelegrino Bernardo, 1301, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3914/16 e 3915/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lixeiras para a coleta 
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de resíduos orgânicos e recicláveis, na galeria localizada embaixo do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic, no bairro Centro; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações do Terminal Rodoviário Nicolau 

Delic, no bairro Centro.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3917/16 a 

3919/16. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a 

manutenção do semáforo quebrado na esquina da rua Silvia, com rua Visconde 

de Inhaúma, em frente a Escola de Idiomas Paulo Sérgio Fiorotti, Oswaldo  

Cruz; a manutenção da quadra esportiva da escola, EMEFM Arquiteto Oscar 

Niemeyer localizada na avenida Paraíso, 600, Oswaldo Cruz; e a ampliação da 

faixa de embarque e desembarque na rua José Benedetti, 55, em frente a escola 

Villare, bairro Santo Antônio.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3825/16. 

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

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro Cerâmica, 

especialmente nas proximidades do Espaço Verde Chico Mendes, avenida 

Fernando Simonsen, 566. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3907/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

a empresa CPTM - Cia. Paulista de Trens Metropolitanos, visando que sejam 

realizados estudos a fim de avaliar criação de uma estação ferroviária no bairro 

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

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

3908/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente no período noturno, na 

rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, nas proximidades do cruzamento com a rua 

Oswaldo Cruz, bairro São José. Colocado em discussão,  ninguém desejando 

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

Processo nº. 3909/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente no período 

noturno na rua Dr. Afrânio Peixoto, bairro Cerâmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3910/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa CPTM - Sede - Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos, em atenção ao setor de acessibilidade dessa 

conceituada empresa, visando a adequação nas dependências às normas 

vigentes de acessibilidade da estação de trem do município de São Caetano do 

Sul - Prefeito Walter Braido. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 3911/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Admir 

Valentin Braido pela parceria no desenvolvimento socioeconômico no 

município de São Caetano do Sul, ao operar no gerenciamento de negócios 

imobiliários. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3916/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

Rodoviário Nicolau Delic, no bairro Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3920/16. Fabio Constantino Palacio. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao “Jornal 

Tribuna do ABCD” pela celebração de seu jubileu de prata no próximo dia 07 

de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3898/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Wilson do 

Amaral. 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 do Senhor Wilson do Amaral. Assim é procedido. Esgotada a 

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

Presidente, comunica ao Plenário em cumprimento ao disposto da Resolução 

nº 538, de 12 de novembro de 1965, fará uso da palavra, em nome do 

Legislativo, o Vereador Carlos Humberto Seraphim, que assume a tribuna a fim 

de saudar a data cívica de “7 de Setembro”, comemorativa à “Independência 

do Brasil”. E assim procedido. Dando continuidade à presente fase, o Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Usa da 

palavra o Edil Edison Roberto Parra. 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 2844/15. Flavio Martins Rstom. 2ª 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 nº 110, de 2015/2016, da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 
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da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se.”. II - Processo nº 2874/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. 2ª 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 

nº 109, 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 em 2º Turno”. “Publique-

se.”. III - Processo nº 2876/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao Banco de Órteses e 

Próteses no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer nº 113, 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 em 1º Turno”. IV - Processo nº 2920/15. 

Eclerson Pio Mielo. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo ao acompanhamento odontológico de crianças até o ingresso no 

ensino fundamental, por ocasião da vacinação periódica, com registro e 

agendamento de retorno na carteira de vacinação 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 2953/15. Paulo Roberto de Jesus. 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 Marco da Paz’ 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 convoca os Senhores 

Vereadores para a 10ª Sessão Extraordinária, que acontecerá na próxima terça-

feira, dia treze de setembro, com início logo após o encerramento da 28ª Sessão 

Ordinária, a partir das onze horas, e declara, às dezoito horas e seis 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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PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


