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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS OITO 

DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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 34ª Sessão Ordinária é 

“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. 1232/96. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito 

Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.044, de 21/10/16. “Ciente”. 

Processo nº. 6096/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.046, de 24/10/16. “Ciente”. Processo 

nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.043, de 20/10/16; e 11.047, de 

25/10/16. “Ciente”. Processo nº. 4240/16. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.045, de 21/10/16. 

“Ciente”. Processo nº. 4293/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei que 

“Institui o estímulo para que os hospitais e as clínicas, que realizem o exame 

de mamografia, ofereçam e disponibilizem protetor de tireoide durante o exame 

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

e Orçamento”. Processo nº. 4294/16. Jorge Martins Salgado. Projeto de Lei 

que “Institui o estímulo para que os hospitais, prontos-socorros e unidades 

básicas de saúde do município, divulguem em local visível, nas entradas 

principais e de acesso ao público a lista dos médicos e enfermeiros plantonistas, 

bem como, o nome dos responsáveis pelo plantão e pela unidade e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4246/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização da pista de caminhada 

localizada à rua Nazaret, faixa das redes de eletricidade da eletropaulo, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4252/16 a 4270/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza e manutenção do Córrego 

Ribeirão dos Meninos, na margem do município de São Caetano do Sul; a 
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limpeza e manutenção do rio Tamanduateí, na margem do município de São 

Caetano do Sul; tratativas para que seja efetuada a manutenção e a limpeza das 

bocas de lobo, no bairro Barcelona; que seja efetuada a manutenção e a limpeza 

das bocas de lobo, do bairro Boa Vista; que seja efetuada a manutenção e a 

limpeza das bocas de lobo, do Centro; que seja efetuada a manutenção e a 

limpeza das bocas de lobo, do bairro Cerâmica; que seja efetuada a manutenção 

e a limpeza das bocas de lobo, do bairro Fundação; que seja efetuada a 

manutenção e a limpeza das bocas de lobo, do bairro Jardim São Caetano; que 

seja efetuada a manutenção e a limpeza das bocas de lobo, do bairro Mauá; que 

seja efetuada a manutenção e a limpeza das bocas de lobo, do bairro Nova 

Gerty; que seja efetuada a manutenção e a limpeza das bocas de lobo, do bairro 

Olímpico; que seja efetuada a manutenção e a limpeza das bocas de lobo, do 

bairro Oswaldo Cruz; que seja efetuada a manutenção e a limpeza das bocas de 

lobo do bairro Prosperidade; que seja efetuada a manutenção e a limpeza das 

bocas de lobo do bairro Santa Maria; que seja efetuada a manutenção e a 

limpeza das bocas de lobo do bairro Santa Paula; que seja efetuada a 

manutenção e a limpeza das bocas de lobo do bairro Santo Antônio; que seja 

efetuada a manutenção e a limpeza das bocas de lobo do bairro São José; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

praça Prefeito Luiz Olinto Tortorello, bairro Santo Antônio; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da alameda João 

Galego, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4272/16. 

Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

reforma da guarita da portaria do CISE João Nicolau Braido, situado na rua 

Humberto de Campos, 600, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 4274/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Humberto de Campos, 600, CISE João Nicolau Braido, 

próximo ao forúm, bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4277/16 a 4281/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 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 Luísa, no 

entroncamento com a rua Frieda, bairro Nova Gerty; a instalação de placas 

sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a existência de lombadas na 

rua Pindorama, bairro Olímpico; a manutenção no gramado localizado na 

calçada da rua Primeiro de Maio, no trecho entre a rua Padre Manoel da 

Nóbrega e a rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro São José; a 
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revitalização do canteiro central da avenida Tijucussú, bairro Olímpico; e a 

avaliação do “estado de saúde” das árvores que estão plantadas nas calçadas da 

rua Primeiro de Maio, no trecho entre a rua Padre Manoel da Nóbrega e a rua 

Engenheiro Armando de Arruda Pereira, bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4283/16 a 4291/16. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: 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 travessa Guanabara, tanto no entroncamento com a rua Luísa, como 

também, no entroncamento com a travessa Rio Grande do Norte, bairro Nova 

Gerty; o recapeamento da manta asfáltica na rua das Mangueiras, 

principalmente no trecho entre a rua Castro Alves e a rua Teodoro Sampaio, 

bairro Cerâmica; a instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização de solo 

indicando a existência de uma lombada na rua Padre Manoel da Nóbrega, nas 

proximidades do nº. 106, bairro São José; a instalação de placas sinalizadoras 

e/ou sinalização de solo indicando a existência de lombadas na rua Humberto 

Fernandes Fortes, bairro São José; 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 Catrip, no entroncamento rua Benjamin 

Constant, bairro Barcelona; instalar placas sinalizadoras e/ou sinalização de 

solo indicando a “parada obrigatória“ na rua Graciliano Ramos, no 

entroncamento com a rua Winston Churchill e também, no entroncamento com 

a rua Pasteur, Jardim São Caetano; a instalação de uma placa indicando a 

parada de ônibus na rua Capivari, altura do número 759, bairro Nova Gerty; o 

recapeamento asfáltico na rua Sebastião Diogo, bairro Boa Vista; e a 

revitalização e a instalação de aparelhos de ginástica na praça praça Nelson 

Pedro da Silva, localizada no entroncamento da avenida Paranapanema e 

Tamandaré, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4248/16. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da praça Prefeito Luiz 

Olinto Tortorello, bairro Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4249/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

nas imediações da alameda João Galego, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4250/16. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 
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ABC, visando a limpeza do rio Tamanduateí, em especial, nas imediações do 

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. 4251/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a limpeza do 

ribeirão dos Meninos, em especial, nas imediações do 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. 

4273/16. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

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

de Campos, 600, CISE João Nicolau Braido, próximo ao fórum , bairro São 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4275/16. 

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

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

Carmine Perrella, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 4276/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas principalmente no período 

noturno, na rua Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. 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: Edison Roberto Parra e 

Fabio Constantino Palacio. Dada a vez para fazer o uso da palavra ao Vereador 

Sidnei Bezerra da Silva, este pede à Mesa para que a conceda ao Vereador 

Fabio Constantino Palacio. Colocado em votação, o pedido fica “aprovado, 

com quatro votos contrários dos vereadores Jorge Martins Salgado, 

Marcel Franco Munhoz, Paulo Roberto de Jesus e Roberto Luiz Vidoski”. 

Faz o uso da palavra o Nobre Edil Fabio Constantino Palacio. Ninguém mais 

desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. O Sr. 

Presidente comunica ao Plenário em cumprimento ao disposto da Resolução nº 

538, de 12 de novembro de 1965, que fará uso da palavra, em nome do 

Legislativo, o Vereador Carlos Humberto Seraphim, a fim de saudar a data 

cívica de “15 de Novembro”, comemorativa ao “Dia da Proclamação da 

República”. E assim é procedido. 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 4268/14. Roberto Luiz Vidoski. 2ª Discussão e Votação 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

hae  5 

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. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

se encontra na Mesa Emenda Única ao Projeto. Colocado em discussão apenas 

o Projeto de Lei, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. A Edil Magali 

Aparecida Selva Pinto solicita a dispensa da leitura da Emenda Única. 

Colocado em votação, o pedido da dispensa da leitura da Emenda Única fica 

“Aprovado”. Colocada em discussão a Emenda Única, ninguém desejando 

fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, a Emenda Única 

fica “Aprovada”. Remeta-se o projeto à Comissão de Justiça e Redação para 

o entrosamento da Emenda Única e apresentar a Redação Final. II - Processo 

nº 2762/15. Mauricio Fernandes da Conceição. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-

se”. III - Processo nº 3088/15. Flavio Martins Rstom. 2ª 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 nº 151, de 2015/2016, da Comissão de 

Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

favorável. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa 

Emendas ao Projeto. Colocado em discussão apenas o Projeto de Lei, ninguém 

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

“Aprovado em 2º Turno”. A Edil Magali Aparecida Selva Pinto solicita a 

dispensa da leitura das emendas, que a discussão seja em conjunto e a votação 

das ementas em separado. Colocado em votação, o pedido da dispensa da 

leitura das emendas, discussão em conjunto e a votação das ementas em 

separado fica “Aprovado”.  Colocada em discussão as Emendas E1 e E2, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em 
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votação, Emenda E1, fica “Aprovada”. Colocado em votação, Emenda E2, 

fica “Aprovada”. Remeta-se o projeto à Comissão de Justiça e Redação para 

o entrosamento das Emendas e apresentar a Redação Final. IV - Processo nº 

6162/14. José Roberto Espíndola Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Institui o incentivo a todos os estabelecimentos comerciais 

autodenominados supermercados, hipermercados ou similares, localizados no 

Município de São Caetano do Sul, a dispor do serviço de acondicionamento ou 

embalamento de compras, por meio de contratação de jovens entre 16 e 18 anos 

e dá outras providências”. Parecer nº 336, de 2013/2014, da Comissão de 

Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer nº 201, de 

2013/2014, da Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a critério do 

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

esta encerrada. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na mesa 

o pedido de arquivamento do próprio autor do Projeto de Lei, Vereador José 

Roberto Espíndola Xavier. Colocado em votação o pedido de arquivamento, 

fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Pela Ordem, o Vereador Fabio Constantino 

Palacio solicita e o Presidente concede a Suspensão da Sessão por cinco 

minutos, para que os Vereadores possam formular por escrito requerimentos 

que, em Regime de Urgência, possam tramitar nesta sessão, objetivando o 

envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. Reaberta a Sessão, o Presidente 

comunica ao plenário que foram feitos e subscritos pelos Vereadores os 

seguintes requerimentos: Processo nº. 4296/16. Vereadores. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações 

sobre quais os motivos que levaram à suspensão do pagamento do referido 

abono aos professores da rede estadual de ensino; e o Processo nº. 4297/16. 

Vereadores. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito 

municipal, visando informações sobre quais os motivos que levaram a atual 

administração a suspender as férias dos funcionários públicos municipais até o 

final do presente ano. Em seguida, a 1ª Secretária dá continuidade à leitura da 

Ordem do Dia: V - Processo nº 3095/15. Eclerson Pio Mielo. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à capacitação de 

profissionais para cumprimento à Lei nº 5.203, de 27 de junho de 2014 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 dezenove horas 

e dois minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, 
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que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeira 

Secretária. ........................................................................................................... 

 

PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


