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ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AO 

SEXTO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Às dezessete horas e cinquenta e quatro 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 37ª Sessão é “Aprovada”. Em seguida, 

o Sr. Presidente, informa que se encontra na pauta da Ordem do Dia, o processo 

legislativo referente à peça orçamentaria de 2017, nos termos do Artigo 191, do 

Regimento Interno e, por conta disto, o Expediente ficará reduzido para 30 

(trinta) minutos. Em seguida passa a palavra à 1ª Secretária, Vereadora Magali 

Aparecida Selva Pinto, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando 

cópia dos Decretos de nº 11.057, de 25/11/16; nº 11.058, de 28/11/16; nº 11.059, 

de 29/11/16. “Ciente”. Processo nº. 4442/16. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.056, de 25/11/16, que "Outorga permissão 

de uso, a título precário, oneroso e por tempo indeterminado, para exploração de 

barraca de açaí, localizada na rua da Eternidade, esquina com a Estrada das 

Lágrimas, bairro Mauá, e dá outras providências.". “Ciente”. Processo nº. 

4448/16. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do Decreto nº 11.060, 

de 30/11/16, que "Dispõe sobre permissão de uso do próprio municipal, espaço 

referente ao box nº 03, localizado na passagem de nível da avenida Conde 

Francisco Matarazzo nº 133, Centro, e dá outras providências.". “Ciente”. 

Processo nº. 4431/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o 

estímulo à realização do 'Teste de Adams' (diagnóstico da escoliose), em todos os 

alunos da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4432/16. Jorge 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o estímulo à capacitação de 

profissionais, a fim prestar atendimento emergencial aos alunos com diabetes e 

epilepsia, na Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4446/16. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a proibição de soltura de fogos de artifício e rojões com efeitos 

sonoros no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

4439/16. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede 

Título de Cidadão Sulsancaetanense ao Senhor Leandro Luiz Ferreira, pelos 

relevantes serviços prestados ao município. ". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 4433/16 a 4437/16. 

Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvores 

localizada em toda extensão da rua Maranhão, bairro Santo Antônio; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o bairro 

Barcelona, especialmente nas ruas Tapajós e Conselheiro Lafayette; a poda de 

árvore localizada na rua Espírito Santo, 574, bairro Santo Antônio; a revitalização 

da praça Lucindo Candido, localizada na rua Capivari com rua Vieira de 

Carvalho; e instalação de uma pista de cooper e placas para sinalizarem os metros 

percorridos na Escola Municipal de Ecologia Presidente Jânio da Silva Quadros, 

localizada na rua da Paz, 10, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4441/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a realização de estudos e tratativas para que sejam realizadas obras 

de melhoria no escoamento das águas pluviais, notadamente na avenida 

Prosperidade, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4452/16 a 4458/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção na valeta 

localizada no entroncamento entre a rua Guarani e a avenida Lemos Monteiro, 

bairro Olímpico; a instalação de lombada ou semáforo de transito no cruzamento 

entre a avenida Dr. Augusto de Toledo e a rua Peri, bairro Oswaldo Cruz; o 

recapeamento asfáltico da rua Carmem Miranda, bairro Boa Vista; o 

recapeamento da rua Bertolino da Cunha, principalmente no trecho entre a 

avenida Vital Brasil e a avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Oswaldo Cruz; a 

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

de uma lombada nas proximidades do cruzamento entre a rua Gonzaga e a rua 

Nossa Senhora de Fátima, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção na valeta 

localizada no entroncamento entre a rua Giovanni Thomé e a rua São Paulo, bairro 

Santa Paula; e tampar o buraco existente no cruzamento entre a rua Maranhão e a 

rua José Benedetti, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4438/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo bairro Barcelona, 

especialmente nas ruas Tapajós e Conselheiro Lafayette. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4440/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

rk  3 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a 

realização de estudos e tratativas para a adoção de medidas de ação integrada entre 

as forças de segurança das Sete Cidades, com vistas ao combate e prevenção da 

criminalidade na região. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4451/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão da avenida Presidente 

Kennedy, bairro Santa Paula, principalmente no horário noturno. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4447/16. Edison Roberto Parra. 

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

pelo falecimento do Senhor Dino Silvano Tintori. 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, pede 

que seja ofertado um minuto de silêncio em memória do Senhor Dino Silvano 

Tintori. 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. Ninguém 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. Item Único - 

Processo nº 4217/16. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Estima Receita e fixa Despesa do Município para o exercício de 2017”. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente às emendas 

E-01 a E-05, deixando a Critério do Plenário. O Sr. Presidente esclarece ao 

Plenário que a discussão do Projeto de Lei será em conjunto com as emendas. 

Encontrando-se na mesa pedido de retirada das emendas E-02 a E-05, será votado 

inicialmente o pedido de retirada e posteriormente o Projeto de Lei com a Emenda 

E-01. Colocado em votação o pedido de retirada, fica “Aprovado”. Colocado em 

discussão o Projeto de Lei com a Emenda E-01 que se passa a ser Única e ninguém 

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

exclusivamente o Projeto de Lei, fica “Aprovado em 2º Turno”. Colocado em 

votação exclusivamente a Emenda Única, fica “Aprovada”. Conforme Artigo 

190 do Regimento Interno, o Sr. Presidente determina que o Projeto de Lei e a sua 

Emenda Única aprovada, sejam encaminhados para a Comissão de Finanças e 

Orçamento, para entrosamento. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas e três minutos, encerrada a 
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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 


