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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Às dezessete horas e trinta e três minutos, com a presença dos Edis registrada 

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

declara aberta a Sessão e anuncia ao plenário a presença do Reverendíssimo 

Senhor Arcebispo Dom Pedro Carlos Cipollini da Diocese de Santo André, 

acompanhado dos Padres Wanderson, Jordélio, Francinaldo, Guilherme e 

Gilberto, e  das Missionárias Paroquiais de São Caetano do Sul. Em seguida, o 

Senhor Presidente convida o Reverendíssimo Senhor Arcebispo Dom Pedro 

Carlos Cipollini para fazer o uso palavra na tribuna. Assim é procedido. Logo 

após, a Ata da 27ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, o Presidente 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. Ofício do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.025, de 02/09/16. “Ciente”. Processo nº. 3977/16. 

Gersio Sartori. Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão 

Sulsancaetanense’ ao Senhor Luiz Tavares pelos relevantes serviços prestados 

ao município, e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3978/16. Gersio Sartori. Projeto 

de Decreto Legislativo que “Concede título de ‘Cidadão Sulsancaetanense’ ao 

Senhor Vitorio Vizentim Filho pelos relevantes serviços prestados ao 

município, e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 3921/16 a 3925/16. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: instalação de novas placas de 

sinalização com o nome e a localização dos serviços públicos da cidade; o 

recapeamento do asfalto na rua Lourdes, 525, bairro Nova Gerty; a 

revitalização da praça da Riqueza, 35, bairro Prosperidade; a sinalização de 

solo, com a pintura das rampas de acessibilidade e a colocação de placas 

sinalizadoras em toda cidade; e a instalação de coberturas na entrada de todas 

as Unidades Básicas de Saúde - UBS do município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3926/16 e 3927/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

possibilidade da construção de refeitório municipal para atender os atletas 

contando com orientação de nutricionistas para que recebam orientação 

nutricional e alimentação balanceada de acordo com cada modalidade 

esportiva; e elevar a verba destinada a Secretaria Municipal de Esportes e 

Turismo (SEEST), em especial ao Taekwondo, para 700 mil reais anuais, 

garantindo o apoio necessário a uma modalidade que por seus resultados, já 

demonstrou ser merecedora de maiores recursos para o seu crescimento e de 

maior aplauso à perseverança, dedicação e conquistas de seus atletas. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3929/16 a 3932/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a fiscalização e posterior providências para reparo e 

manutenção do muro da antiga fábrica da Matarazzo, localizado na altura do 

número 115, da rua 28 de Julho, bairro Fundação; melhorias na iluminação 

pública situada na rua Felipe Camarão, bairro Prosperidade; a disponibilização 

de vaga para pessoas com deficiência física, na altura do nº 812, da rua Tapajós, 

bairro Barcelona; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações, bem como dentro do Espaço Verde Chico Mendes, na avenida 

Fernando Simonsen, 566, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3934/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando demarcação de vaga reservada para deficiente físico na rua Luís 

Louzã, 221, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3940/16 

a 3942/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de semáforo 

no cruzamento da alameda Conde de Porto Alegre, com a rua Ivaí, bairro Santa 

Maria; instalação de lombada na rua Eldorado, 561, bairro Prosperidade; e 

instalação de lombofaixa na rua Baraldi, esquina com a rua Santa Catarina, 

bairro Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3944/16 a 3951/16. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: que seja estendido o horário de 

saída nas escolas do município para as 19 horas; em reiteração a indicação 

anterior, a realização de estudos e tratativas visando a implantação de programa 

de auxílio e fornecimento de fraldas e dietas para os idosos da cidade que 

encontram-se internados em clínicas do município; em reiteração a indicação 

anterior, a realização de estudos e tratativas visando a implantação da casa dia 

do idoso, no município; em reiteração a indicação anterior, a realização de 

estudos e tratativas para a disponibilização de mais vagas de estacionamento 

reservadas para idosos, no município; a adoção de medidas para implantação 
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de estacionamento rotativo, na altura do número 1356, da avenida Senador 

Roberto Simonsen, bairro Cerâmica; que seja implantado o sistema bilíngue de 

ensino nas escolas de ensino Fundamental e Médio do município; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Coronel 

Camisão, bairro Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3954/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de obras de 

acessibilidade para garantia de acesso à calçada aos portadores de deficiência 

física na esquina da alameda Cassaquera, com a rua Joana Angélica, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3955/16. Flávio Martins 

Rstom. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a mudança na 

circulação da via pública rua Pan, para que esta se torne mão única, ou para 

subir ou para descer. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3959/16. Paulo 

Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

reforma e revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

28 de Julho, localizada na rua Oriente, 501, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3962/16 a 3973/16. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo 

indicando a existência de uma lombada na rua Ribeirão Preto, nas proximidades 

do nº 133, bairro Olímpico; a instalar placas sinalizadoras e/ou sinalização de 

solo indicando a “parada obrigatória”, além de sinalização de solo que esta via 

possui “mão dupla”, na rua Maria, tanto no entroncamento com a rua Adelaide, 

como também, no entroncamento com a rua Antonieta, Boa Vista; a instalar 

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

no entroncamento da rua Edmundo Monteiro, com a rua São Paulo, bairro Santa 

Paula; a instalar placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a 

“parada obrigatória” na rua Manoel Joaquim Lopes, no entroncamento com a 

rua Francesco de Martini, bairro Oswaldo Cruz; tampar buraco existente no 

leito carroçável da rua Tupiniquins, nas proximidades do entroncamento com a 

avenida Tijucussú, bairro Olímpico; a tampar buraco existente no leito 

carroçável da rua Pirajú, nas proximidades do nº 95, bairro Olímpico; realizar 

a poda ou substituição de uma árvore localizada na rua Francesco de Martini, 

de fronte ao nº 450, bairro Oswaldo Cruz; instalar na rua Mateus Constantino, 

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

além de sinalização de solo “mão dupla”, tanto no entroncamento das vias: rua 

São Paulo, além de instalar na rua Maranhão, bairro Santa Paula; instalar placas 
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sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a “parada obrigatória”, no 

entroncamento da rua Diários Associados, com a rua Maranhão, bairro Santa 

Paula; realizar a revitalização e manutenção dos canteiros localizados na rua 

Ribeirão Preto, bairro Olímpico; realizar o recapeamento da manta asfáltica em 

toda a extensão da rua Luísa, bairro Nova Gerty; e realizar o recapeamento da 

manta asfáltica na rua Amazonas, no trecho que compreende entre a avenida 

Paraíso e a avenida Fernando Simonsen, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3979/16 a 3981/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: acelerar a pintura dos portões e das grades na EMEI Rosa Perrella, 

localizada na rua Francesco Coppini, s/n, bairro Nova Gerty; acelerar a reforma 

da mini quadra localizada na EMEI Octávio Tegão, localizada na rua Capivari, 

627, bairro Nova Gerty; e a elaboração de estudos visando acelerar a reforma 

da mini quadra localizada na EMEI Rosa Perrella, localizada na rua Francesco 

Coppini, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3933/16. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do Espaço Verde Chico 

Mendes, na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3935/16. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a Senhora Ivone Braido Voltarelli, Secretária de Educação, 

pela dedicação que culminou na elevação do índice de avaliação realizadas pelo 

inep (instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais) e IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), que elevou São Caetano do Sul 

passando do índice de desempenho 6,6 para 7,2, relacionados ao ensino 

fundamental (1º ao 9º ano). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3952/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rua Coronel Camisão, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3953/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, bairro Oswaldo Cruz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3956/16. 

Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais de Voto de Congratulações a todos os professores, pais, alunos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Anacleto Campanella, aos 

colaboradores e direção pelo excelente desempenho, tornando-se referência em 

todo o Grande ABC, e pela excelência de ensino e aprendizagem oferecido aos 

estudantes de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3957/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a todos os professores, 

pais, alunos, colaboradores e direção da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Professor Olyntho Voltarelli Filho, pelo excelente 

desempenho na avaliação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica), tornando-se referência em todo o Grande ABC, e pela excelência de 

ensino e aprendizagem oferecido aos estudantes de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3960/16. 

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

M, visando rondas ostensivas principalmente nos finais de semana, na rua 

Adonel de Souza Maciel, e nas ruas adjacentes, bairro São José. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3961/16. Gersio Sartori. 

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

rondas ostensivas no período noturno, principalmente nas proximidades da rua 

Panati, do entroncamento com a avenida Lemos Monteiro, bairro Olímpico. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3974/16. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao Grupo de Amor à Vida (GAV), representado 

pelo Pr. Reginaldo Rodrigues de Oliveira, pelos seus 20 anos de existência, que 

serão comemorados no dia 20 de setembro de 2016. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3975/16. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Igreja Batista Vila Gerte pela comemoração de seu 64º ano 

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

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

3976/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à Febraban, 

para que interceda junto aos bancos comerciais, objetivando a implantação de 

uma agência bancária no bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 3943/16. Edison Roberto Parra. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Vicentina Pereira Rodrigues. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3958/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Pascoal Iatalesi. 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: Vicentina 

Pereira Rodrigues e Pascoal Iatalesi. 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 o 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 2876/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 2ª 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 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 2920/15. Eclerson Pio Mielo. 2ª 

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 2º 

Turno”. “Publique-se.”. Para justificar o voto, faz uso da palavra o autor, 

Vereador Eclerson Pio Mielo. III - Processo nº 2953/15. Paulo Roberto de 

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

“Publique-se.”. IV - Processo nº 3869/16. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão 

e Votação do 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.”. 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”. Para justificar o voto, faz uso da 

palavra o Vereador Eder Xavier. O Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos, solicita e a Primeira Secretária assume a presidência da Mesa. Para 

justificar o voto, faz uso da palavra o Vereador Paulo Higino Bottura Ramos. 

Em seguida, o Vereador Paulo Higino Bottura Ramos reassume a presidência 

da Mesa. V - Processo nº 3838/16. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do artigo 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.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 

nº 124, 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”. VI - 

Processo nº 3897/16. Paulo Roberto de Jesus. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador Paulo Roberto de 

Jesus, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) dias, 

no período de 14 de setembro a 07 de outubro 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.”. O Sr. 

Presidente solicita que seja feita a convocação do respectivo suplente. 

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

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

convida os Nobres Edis a assinarem o livro de presença para a abertura da 10ª 

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. ........................................................................................................... 
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PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


