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ATA DA 34ª 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 CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

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

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

Bottura Ramos, declara aberta a Sessão. As Atas da 33ª Sessão Ordinária, do 

Ato Solene em comemoração à Autonomia Municipal de São Caetano do Sul e 

da 10ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra à 1ª 

Secretária, Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. 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 subelemento da despesa, e a Demonstração das 

Variações Patrimoniais relativos ao mês de setembro de 2016. “À Comissão 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3192/16. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia dos contratos firmados pelo Poder Executivo, 

durante o exercício de 2016. “Ciente”. Processo nº. 4211/16. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito, encaminhando cópia do Decreto nº 

11.042, de 14/10/16. “Ciente”. Processo nº. 4215/16. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuições no exercício de 2017, e dá outras providencias”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4216/16. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder subvenções sociais no exercício de 2017 às entidades que 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4217/16. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa do município para o 

exercício de 2017.”. “À Comissão de Finanças e Orçamento, distribuindo-

se cópia aos Srs. Vereadores.”. Processo nº. 4174/16. Jorge Martins Salgado. 

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

Município de São Caetano do Sul, a Semana de Conscientização e Incentivo ao 

Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma, e dá outras providências.”. “Às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

4175/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, o estímulo à disponibilização de meio 

eletrônico para indicação de condutor, nos casos de infração cometida sujeita a 

inclusão de pontos em prontuário, e dá outras providências.”. “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4176/16. 

Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização do 

teste de glicemia capilar em recém-nascidos, nas unidades municipais de saúde 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4213/16. Mesa Diretora. Projeto de Lei 

que “Altera dispositivo da Lei nº 5199, de 25 de junho de 2014, que alterou a 

Lei nº 5096, de 26 de setembro de 2012, que dispõe sobre a reestruturação 

administrativa da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, reequacionando 

seu organograma e seus quadros de pessoal e dá outras providências.”. “Às 

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

4214/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município, o ‘Festival Nipo Brasileiro’, e dá 

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

Orçamento”. Processos nºs. 4178/16 a 4180/16. Francisco de Macedo Bento. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de novas cadeiras de rodas no Hospital 

Municipal de Emergência Albert Sabin, rua Aurélia, 101, bairro Santa Paula; 

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

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4184/16 a 4204/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização de campanha de incentivo à doação 

de sangue, no município de São Caetano do Sul; a realização de mutirão de 

limpeza e retirada de entulho, no bairro Santa Paula; a realização de mutirão de 

limpeza e retirada de entulho, no bairro Prosperidade; a realização de mutirão 

de limpeza e retirada de entulho, no bairro Oswaldo Cruz; a realização de 

mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Olímpico; a realização de 

mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Nova Gerty; a realização de 

mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Mauá; a realização de 

mutirão de limpeza e retirada de entulho, no Jardim São Caetano; a realização 

de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Fundação; a realização 

de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no bairro Cerâmica; a realização 

de mutirão de limpeza e retirada de entulho, no Centro; a realização de mutirão 
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de limpeza e retirada de entulho, no bairro Boa Vista; a realização de mutirão 

de limpeza e retirada de entulho, no bairro Barcelona; a realização de mutirão 

de limpeza e retirada de entulho, no bairro São José; a realização de mutirão de 

limpeza e retirada de entulho, no bairro Santo Antônio; a realização de mutirão 

de limpeza e retirada de entulho, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Villa Lobos, bairro 

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

imediações da rua Gustavo Barroso, bairro Boa Vista; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Antônio Benedetti 

Sobrinho, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações da rua Lamartine Babo, bairro Boa Vista; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

José de Alencar, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4220/16 a 4232/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

recipientes para o acondicionamento de lixo orgânico e recipientes para a coleta 

seletiva no corredor de passagem de servidão, que interliga a rua Manoel 

Coelho, com a rua Santa Catarina, Centro; a instalação de recipientes para o 

acondicionamento de lixo orgânico e recipientes para a coleta seletiva no 

corredor de passagem de servidão, que interliga a rua Santa Catarina, com a rua 

Rio Grande do Sul, Centro; a manutenção e revitalização da ciclovia e da pista 

de caminhada localizada na avenida Presidente Kennedy, principalmente na 

praça dos Imigrantes, bairro Olímpico; a instalação de faixas “elevadas” para a 

travessia de pedestres na avenida Tijucussú, bairro Olímpico; realizar 

melhorias na iluminação da rua Amazonas, no trecho que compreende entre a 

rua Rafael Correa Sampaio e a rua Piauí, bairro Santo Antônio; a instalação de 

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

lombadas na rua das Bandeiras, bairro Olímpico; a instalação de recipientes 

para o acondicionamento de lixo orgânico e de coleta seletiva no calçadão da 

avenida Conde Francisco Matarazzo, bairro Fundação; a manutenção do 

calçadão da avenida Conde Francisco Matarazzo, lado, Centro; tampar o buraco 

existente na rua Panati, na altura do nº 74, bairro Olímpico; a revitalização da 

pintura da sinalização de solo no cruzamento entre a rua Prates, e a rua Guia 

Lopes, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização do largo “Infante Don Henrique, 

o navegador” localizado no cruzamento entre a rua Manoel Coelho, e a rua 

Baraldi, Centro; a verificação do “estado de saúde” das árvores do canteiro 

central da avenida Tijucussú, bairro Olímpico; e realizar melhorias na 

iluminação da rua Gonzaga, no trecho que compreende entre a rua Oswaldo 
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Cruz e a rua Amazonas, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 4238/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a realização de ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes 

aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4181/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento 

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

em todo o bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4182/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

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

bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4183/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a realização de campanha de 

incentivo a doação de sangue, notadamente no município de São Caetano do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4205/16. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Fernando Ferrari, 

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

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

4206/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

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

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

nº. 4207/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

Antônio Benedetti Sobrinho, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4208/16. Marcel Franco Munhoz. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Gustavo Barroso, bairro Boa Vista. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4209/16. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua José de Alencar, 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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4210/16. Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Bruno Luiz Queródia, 

pela sua nomeação ao cargo de Diretor de Diagramação do Jornal Tribuna do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4218/16. 

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

M, visando rondas ostensivas, principalmente no período noturno, rua Schon, 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4219/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

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

rua Niterói, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4235/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando tratativa conjunta entre os 

municípios que compõem o consórcio para a realização de ações de prevenção 

e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre 

Chikungunya e Zika vírus. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4237/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

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

rua Lamartine Babo, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4236/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Maria Ely Marchiori dos Santos. 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 da 

Senhora Maria Ely Marchiori dos Santos. 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 Nobres Edis: Daniel Fernandes Barbosa e 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 

2060/15. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 
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Caetano do Sul, a ‘Semana de Prevenção e Conscientização sobre a Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica’” 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 2º 

Turno”. “Publique-se.” II - Processo nº 2878/15. Paulo Higino Bottura 

Ramos. 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 

Municipal do Meio Ambiente e Ecologia’ 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 4268/14. Roberto Luiz Vidoski. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a fixação de placas 

orientadoras da potabilidade das águas de poços artesianos e bicas existentes 

em espaços públicos do 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”. IV - Processo nº 2762/15. Mauricio 

Fernandes da Conceição. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à divulgação virtual da relação dos medicamentos de distribuição 

gratuita, colocados à disposição da população pela Rede Municipal de Saúde, 

no âmbito do 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 3088/15. Flavio Martins Rstom. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à campanha de orientação 

sobre o descarte de lâmpadas fluorescentes, aparelhos, carregadores e baterias 

de telefone celular, pilhas que possuem mercúrio metálico e demais artefatos 

que contenham metais pesados, a ser realizada 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 três minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é 
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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 


