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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL de 

SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

VINTE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Às dezessete horas e quarenta e oito 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 28ª Sessão Ordinária e da 

10ª Sessão Extraordinária são “Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica aos 

Srs. Vereadores que, tendo sido aprovado o Projeto de Resolução, na 27ª Sessão 

Ordinária, que concede a licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador Paulo 

Roberto de Jesus; tendo sido convocado nos termos do §4º, do Art. 74, do 

Regimento Interno e, estando presente nesta sessão o Sr. Marcelo Pirchio, 2º 

Suplente da Coligação “Por uma São Caetano Melhor” 

(PMDB/PTN/PPL/PCdoB), o Presidente solicita que os Vereadores Jorge 

Martins Salgado e Severo Neto de Oliveira acompanhem-no até o Plenário. O 

Sr. Presidente informa ainda que, já tendo o Sr. Marcelo Pirchio cumprido as 

formalidades regimentais, em razão de ter assumido o mandato nesta 

legislatura, fica este dispensado de cumpri-las novamente. O Sr. Presidente 

convida o empossado Edil Marcelo Pirchio para assinar o livro de presença, 

desejando-lhe um feliz exercício da vereança durante o período de afastamento 

do Vereador Titular Paulo Roberto de Jesus. A seguir, o Edil Marcelo Pirchio 

faz uso da palavra na Tribuna para uma breve saudação. Findado, o Sr. 

Presidente 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 Sub Elemento da Despesa, e 

a Demonstração das Variações Patrimoniais relativos ao mês de agosto de 

2016.  “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0137/16. 

Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito municipal, encaminhando 

cópias dos Decretos: nº 11.026, de 06/09/16; nº 11.027, de 13/09/16.  “Ciente”. 

Processo nº. 4000/16. Flávio Martins Rstom. Projeto de Lei que “Institui a 

'Semana de Valorização do Educador' e dá outra providências.”.  “Às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

3999/16. Eder Xavier. Projeto de Decreto Legislativo que “Concede título de 

‘Cidadão Emérito’ ao Senhor Fabiano Augusto João, pelos relevantes serviços 

prestados ao município.”.  “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 3982/16. Sidnei Bezerra da Silva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando providenciar a instalação de uma placa 

indicativa de logradouro, na rua Sabino Leandrini, 49, bairro Olímpico. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3985/16 e 3986/16. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda das árvores localizadas na esquina da rua 

Antonieta com a rua Maria, bairro Boa Vista; e a limpeza pública da rua 

Machado de Assis, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3988/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

proceder, a demarcação de área de estacionamento para idoso na rua Maranhão, 

680, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3991/16 a 

3993/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de lombada 

na rua Maximiliano Lorenzini, em frente ao Museu Municipal de São Caetano 

do Sul, bairro Fundação; reforma total da calçada na rua José Salustiano 

Santana, esquina com rua Capivari, bairro Mauá; e a instalação de mais um 

bebedouro no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, na rua dos Castores, 60, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3995/16. Jorge Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

um semáforo no cruzamento da rua Amazonas, com a rua Bom Pastor, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3997/16. José Roberto 

Espíndola Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criar o 

transporte circular para os funcionários e empregados públicos da 

municipalidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3998/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre autorização para os 

idosos estacionarem seus veículos em qualquer vaga do estacionamento 

rotativo Zona Azul, independente do pagamento de taxa. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4001/16 e 4002/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a implantação de um centro de terceira idade, no bairro 

fundação; e a realização de estudos e tratativas visando a manutenção, em 

especial, com relação ao sistema de aquecimento da água, na piscina do clube 

Santa Maria situado na rua Pelegrino Bernardo, 1301, bairro Olímpico. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processo nº. 4004/16. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de estudos e tratativas 

para que a bolsa tecmais seja semestral e que o valor seja repassado direto para 

unidade escolar. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4007/16. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Okinawa, 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4009/16 e 4010/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que a medicação receitada pelo 

médico do sistema de saúde do município tenha na rede; e que a bolsa de 

estudos seja liberada no início das aulas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4013/16 a 4022/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: tampar o buraco 

existente no leito carroçável do cruzamento entre a rua Amazonas, e a rua 

Silvia, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de placas sinalizadoras e/ou 

sinalização de solo indicando a existência de lombadas na rua Ângelo 

Aparecido Radim, nas proximidades do cruzamento com a rua Serafim Carlos, 

bairro São José; a realizar o recapeamento da manta asfáltica no leito carroçável 

da rua Adonel de Souza Maciel, bairro São José; realizar a manutenção da 

valeta localizada no cruzamento entre a rua Major Carlos Del Prete, e a rua 

Machado de Assis, bairro Santo Antônio; realizar a manutenção da valeta 

localizada no cruzamento entre a rua Major Carlos Del Prete, e a rua José de 

Alencar, bairro Santo Antônio; realizar a manutenção do solo permeável 

utilizado no entroncamento entre a avenida Tijucussú, e as ruas Maranguá e 

Campinas, bairro Olímpico; a manutenção no solo permeável utilizado no 

entroncamento entre a avenida Tijucussú, e as ruas: Ingá e Pirajú, bairro 

Olímpico; a manutenção da valeta localizada no cruzamento entre a rua 

Capeberibe, e a rua Oriente, bairro Barcelona; realizar a revitalização da praça 

dos Nordestinos, localizada na avenida Tietê, bairro Nova Gerty; e a instalação 

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

lombadas na rua Bezerra de Menezes, nas proximidades do nº 146, bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4024/16 a 4027/16. Aparecido 

Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a retirada de veículos abandonados na 

avenida Tietê, altura do nº 584, próximo ao Atelier Raposeiro, bairro Nova 

Gerty; a instalação de uma lombada, ou redutor de velocidade na avenida Tietê, 

altura do nº 584 próximo ao Atelier Raposeiro, bairro Nova Gerty; a poda da 

árvore na rua Antônio Benedetti Sobrinho, esquina com a alameda Conde de 
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Porto Alegre, bairro Boa Vista; e a reforma/troca da tampa do bueiro na rua 

Gustavo Barroso, altura do nº 36, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4029/16 a 4034/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

execução de revitalização geral, limpeza e a instalação de equipamentos de 

ginástica na praça Prof. Jarbas de Carvalho, localizada no bairro Prosperidade; 

a instalação de lombofaixa para travessia de pedestres, em frente a EMEI 

Romeu Fiorelli e EMI Gastão Vidigal Neto, localizadas na rua dos Berilos, 113, 

bairro Prosperidade; a instalação de placas de nomenclatura na EMEI Romeu 

Fiorelli e na EMI Gastão Vidigal Neto, ambas localizadas na rua dos Berilos, 

113, bairro Prosperidade; estender o horário de atendimento, das 7h às 19h na 

UBS Maria Corbeta Segato, localizada na avenida Prosperidade, 671, bairro 

Prosperidade; vistoria periódica visando sanar as necessidades de reparos em 

sua totalidade na UBS Maria Corbeta Segato, localizada na avenida 

Prosperidade, 671, bairro Prosperidade; e estender o horário de atendimento 

pediátrico na UBS Maria Corbeta Segato, localizada na avenida Prosperidade, 

671, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4035/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a reforma e adequação da tubulação de águas e esgoto na rua Vieira de 

Carvalho, 48, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4036/16 a 4038/16. Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que envie 

uma equipe de campo para realizar a poda da árvore situada à rua dos Cristais, 

189, bairro Prosperidade; uma equipe de campo, para executar os serviços de 

reforma do bueiro, tampa e sarjeta, situado à rua Ivaí, 284, bairro Santa Maria; 

e a reforma da tampa da galeria de esgoto no local situado à praça da Riqueza, 

93, esquina com a rua Eldorado, nº 304, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4005/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Okinawa, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4006/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da rua Tamandaré, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4011/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

principalmente no período noturno na rua Maceió, nas proximidades do 
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cruzamento com a avenida Goiás, bairro Barcelona. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4012/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

principalmente no período noturno, na rua Dr. Dante Glaucus Deleo, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4023/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com apoio de motocicletas na rua 

Marlene, em toda sua extensão, bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4028/16. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Srta. 

Beatriz Plotegher Zaramella, representante do Time de Futsal Feminino 

Medicina - USCS - São Caetano do Sul pela dedicação que culminou na 

conquista do título de campeãs pelos Jogos Universitários de Medicina 

JUMESP, que teve a participação de várias instituições, de diversas 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3994/16. 

Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Zuleia 

Rampazzo. 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 Zuleia Rampazzo. 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 Nobre 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 3838/16. Edison Roberto Parra. 2ª 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 

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 
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3745/14. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo à realização gratuita de exame de diagnóstico precoce de 

catarata congênita e outras alterações oculares, por maternidades e 

estabelecimentos hospitalares públicos e privados de São Caetano do Sul e dá 

outras providências.”. 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 1º Turno”. III - 

Processo nº 5966/14. Flavio Martins Rstom. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Institui o estímulo ao Programa ‘Escolas Promotoras de Saúde’, 

nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério 

do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a 

critério do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Em questão de ordem, o autor Vereador Flávio 

Martins Rstom solicita à Mesa Diretora vistas por 3 (três) sessões. Colocado 

em votação o pedido, fica “Aprovado Pedido de Vistas por 3 (Três) Sessões. 

”. IV - Processo nº 0229/15. Fabio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização de evento de 

conscientização popular sobre a Síndrome Metabólica, no Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências.”. Parecer nº 73, de 2015/2016, da 

Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer nº 

70, de 2015/2016, da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério 

do Plenário. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Em questão de ordem, o autor Vereador Fábio Soares de 

Oliveira solicita vistas por 3 (três) sessões. Colocado em votação o pedido, fica 

“Aprovado Pedido de Vistas por 3 (Três) Sessões. ”. V - Processo nº 

2634/15. José Roberto Espíndola Xavier. 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 Municipal do Agente de Trânsito’ 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”. VI - Processo nº 2714/15. Eder 

Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta parágrafo 

único e incisos ao artigo 1º da Lei nº 4.773, de 23 de junho de 2009, que institui 

a ‘Campanha Municipal de Prevenção, Redução e Compensação de Emissões 

de Dióxido de Carbono (CO2) e demais Gases Veiculares de Efeito Estufa’ e 
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dá outras providências. ”. Parecer nº 106, de 2015/2016, da Comissão de Justiça 

e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer nº 121, de 2015/2016, da 

Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do Plenário. 

Colocado em discussão, usa da palavra o autor do projeto, Vereador Eder 

Xavier. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. VII - Processo nº 

2875/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 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 Municipal de Combate ao Câncer Bucal’ 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 doze 

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 


