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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA, DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL, REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO QUARTO DIA DO MÊS DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Às dezessete horas e cinquenta e um 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 30ª Sessão Ordinária “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. 1626/11. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito encaminhando cópia do Decreto 

nº 11.030, de 21/09/16. “Ciente”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. 

Ofícios do Senhor Prefeito encaminhando cópias dos Decretos nºs.: 11.029, DE 

20/09/16; 11.031, de 22/09/16; e 11.032, de 23/09/16. “Ciente”. Processo nº. 

4074/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.034, de 27/09/16. “Ciente”. Processo nº. 4072/16. Aparecido Inácio 

da Silva. Moção de Repúdio à reforma na grade curricular do ensino médio, 

proposta pelo governo federal. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processos 

nºs. 4063/16 a 4066/16. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e 

tratativas para que seja reforçada a iluminação pública nas imediações das praças e 

pontos de ônibus da cidade; estudos e tratativas visando a instalação de semáforo 

no cruzamento da rua Alegre, com a rua Votorantim, bairro Barcelona; a realização 

de estudos e tratativas visando que a praça localizada na esquina da avenida 

Senador Roberto Simonsen com a avenida Goiás, no bairro Santo Antônio, seja 

denominada exclusivamente como praça da Bíblia; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Collygni, bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4068/16 a 4070/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça 

localizada no anexo da UBS Ângelo Antenor Zambom, rua Bahia, bairro Boa 

Vista; realizar estudos visando a possibilidade de instalação de banheiros químicos 

(masculino/feminino), nas proximidades do Santo Graal Bar, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, 1103, bairro Santa Paula; e realizar a instalação de placa 

indicativa do Clube Águias de Nova Gerty, localizado na rua Juruá, 50, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4071/16. José Roberto Espíndola 
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Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar laboriosos 

estudos jurídicos visando a criação e o envio de um Projeto de Lei que institua o 

estímulo às unidades de saúde credenciadas no Sistema Único de Saúde (SUS) do 

município de São Caetano do Sul, bem como as da rede privada, a oferecerem leito 

separado para as mães de natimorto e mães com óbito fetal. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4075/16 a 4083/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização 

da EMI Ângela Massei, localizada no bairro Cerâmica; a revitalização da 

sinalização de solo e da faixa de travessia de pedestres no entroncamento entre a 

rua Fernando Piva, e a rua das Mangueiras, bairro Cerâmica; tampar um buraco 

existente próximo a tampa de inspeção, que está localizada no cruzamento entre a 

avenida Tijucussú, e a rua Ingá, bairro Olímpico; instalar placas sinalizadoras e/ou 

sinalização de solo indicando a "Parada Obrigatória" e também a sinalização de 

solo que esta via possui "Mão Dupla" na rua Prates, no cruzamento com o lado par 

da rua Visconde Inhaúma, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de placas 

sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a existência de uma lombada na 

rua São Paulo, nas proximidades do nº 2146, bairro Santa Paula; o recapeamento 

asfáltico no leito carroçável da avenida Goiás, especialmente nas redondezas da 

altura do nº 3499, bairro Barcelona; a instalação de recipientes para o 

acondicionamento de lixo orgânico e/ou recipientes para a coleta seletiva nos 

pontos de ônibus instalados na avenida Tijucussú, bairro Olímpico; a instalação de 

placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a existência de uma 

lombada na alameda Araguaia, nas proximidades do nº. 300, bairro Santa Maria; e 

a manutenção na valeta localizada no cruzamento entre a rua Maria Teixeira 

Mourão Maresti, e a rua Antônio de Andrade, no lado par, bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4086/16 e 4087/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: a implantação de câmeras de videomonitoramento em todas as 

entradas e saídas da cidade; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da Avenida do Estado, bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4089/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Guaiamú, bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4092/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Professora Maria Macedo, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4096/16 e 4097/16. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 
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o Município: a instalação de maiores coberturas em todos os pontos de ônibus do 

transporte coletivo urbano de São Caetano do Sul; e a colocação de um semáforo 

de pedestre na avenida Tijucussú com a rua Benito Campoi, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4084/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

no período noturno, na rua Lisboa, e nas ruas adjacentes, bairro Oswaldo Cruz. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4085/16. Gersio Sartori. 

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

ostensivas, principalmente no período noturno, na rua Vanda, e ruas adjacentes, 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4088/16. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da Avenida do Estado, bairro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4090/16. Marcel 

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

visando rondas ostensivas nas imediações da rua Guaiamú, bairro Santa Maria. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4091/16. Marcel Franco 

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

rondas ostensivas nas imediações 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. 4094/16. Marcel Franco 

Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Izaltina Alves Cardoso. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. O Sr. Presidente, Vereador Paulo Higino Bottura 

Ramos, solicita que seja ofertado um minuto de silêncio em memória da Srª. 

Izaltina Alves Cardoso e do Sr. Antônio Clareti. 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. Usam da palavra os 

Edis: Carlos Humberto Seraphim, Eclerson Pio Mielo, Edison Roberto Parra, Fabio 

Constantino Palacio, Jorge Martins Salgado, Paulo Higino Bottura Ramos e 

Roberto Luiz Vidoski. 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 3842/16. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 
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“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária 

de 2017 e dá outras providências”. Parecer nº 136, 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”, com votos contrários dos Vereadores Edison Roberto Parra, Fabio 

Constantino Palacio, Magali Aparecida Selva Pinto, Marcel Franco Munhoz e 

Roberto Luiz Vidoski”. “Publique-se”. II - Processo nº 3913/16. Paulo Higino 

Bottura Ramos. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo 

à criação da escolinha de futebol de salão (Futsal) feminino e dá outras 

providências”. Parecer nº 166, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer nº 132, 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 3041/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à implantação da ‘Casa de Parto 

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

Parecer nº 146, de 2015/2016, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer nº 137, 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”. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e vinte 

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. ................................................................................................................ 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


