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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AO NONO  DIA MÊS 

DE AGOSTO 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, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 22ª 

Sessão Ordinária e da 5ª Sessão Solene são “Aprovadas”. A seguir, passa a 

palavra à Primeira Secretária, Srª. Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, 

que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 

2950/16. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos Balanços 

Financeiros da Prefeitura Municipal referente à Junho de 2016. “À Comissão 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. 

Ofícios do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 

11.012, de 20/07/16; nº 11.014, de 27/07/16; e nº 11.015, de 01/08/16. 

“Ciente”. Processo nº. 3681/16. Aparecido Inácio da Silva. Projeto de Lei que 

"Institui o estímulo ao uso de copos não descartáveis e/ou ‘squeezes’ pelos 

servidores públicos, em todas as instituições públicas e dá outras providências. 

". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 3683/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto de Lei que 

"Estimula a divulgação da Lei Federal nº 13.111, de 25 de março de 2015, por 

empresas comercializadoras de veículos novos e usados e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3684/16. José Roberto Espíndola Xavier. Projeto 

de Lei que "Estimula a reserva de espaço para divulgação de informações de 

utilidade pública nas partidas de futebol e demais eventos esportivos e dá outras 

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

Orçamento”. Processos nºs. 3619/16 a 3625/16. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar revisão geral na parte elétrica, sistema de ar 

condicionado e sistema de ventilação no Atende Fácil, localizado na rua Major 

Carlos Del Prete, 651, Centro; realizar manutenção na EMEI João Barile, rua 

Doutor Durval Vilalva, 125, bairro Fundação; notificar o proprietário das 
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diversas casas abandonadas para que tome as devidas providências em relação 

a rigorosa limpeza na rua Capeberibe, esquina com a rua Alegre, nº 483 ao nº 

506, bairro Barcelona; manutenção na EMEI Romeu Fiorelli, localizada na rua 

dos Berilos, 113, bairro Prosperidade; realizar pintura de solo com os dizeres 

"carga e descarga" na rua Manoel Augusto Ferreirinha, 834, bairro Nova Gerty; 

instalar placa e realizar pintura de solo com os dizeres, "estacionamento 

permitido por 15 minutos", em frente à Farmácia Silva Bueno, localizada na 

rua Pará, 20, Centro; e realizar sinalização de solo, colocar tartarugas e 

obstáculos ao redor da rotatória localizada na rua Amadeu Vezzaro, 130, bairro 

Mauá.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3631/16 a 3634/16. Francisco de 

Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a 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; 

a alteração para via de mão única (para somente descer), na rua Carmem 

Miranda, no bairro Santa Maria; sinalizarem todas as pistas de cooper do 

município, bem como realizarem a demarcação dos metros percorridos; e o 

recapeamento do asfalto na avenida Líbero Badaró, Jardim São Caetano.“Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3636/16 e 3637/16. Francisco de Macedo 

Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Vieira de 

Carvalho, 457, onde se encontra a praça Lucindo Cândido, bairro Nova Gerty; 

e a revitalização da praça Lucindo Cândido, localizada na rua Capivari, com a 

rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty.“Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3638/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a construção de uma quadra de tênis ao lado do heliponto no parque Chico 

Mendes com endereço na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São 

José.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3641/16. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o encaminhamento, 

em caráter de urgência, de um Professor de alemão à Escola Municipal de 

Idiomas Paulo Sergio Fiorotti e a consequente reposição de aulas do referido 

idioma aos alunos da instituição.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3643/16 a 3654/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: poda de 

árvore existente na rua Amazonas, cruzamento com rua Fernando Simonsen, 

Centro; determinar à empresa de coleta a retirada dos lixos todos o dias neste 

local. praça Cardeal Arcoverde, Centro; demarcação horizontal de "carga e 
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descarga", na avenida Dr. Augusto de Toledo, 1002, bairro Santa Paula; 

recuperar todas as calçadas que cercam o Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade - João Castaldelli, situado avenida Presidente 

Kennedy, 2400, bairro Santa Paula; colocação de banheiros químicos em todas 

as feiras livres da cidade; troca ou conserto da placa situada na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira, perto nucame, Cerâmica; construção de parque 

Linear, em frente ao conjunto dos Radialistas, situado na rua Luiz Cláudio 

Capovilla Filho, cruzamento com rua Eduardo Prado, bairro São José; 

construção de parque Linear na rua Nazaret, no terreno onde ficam instaladas 

as torres da Eletropaulo, bairro Barcelona; conserto da tampa das caixas de 

inspeção de águas pluviais, na rua Piratininga, 470, bairro Barcelona; conserto 

e manutenção da calçada da rua Conselheiro Lafayette, 147, bairro Santa Paula; 

conserto da pista de pedestres, do calçadão central da avenida Presidente 

Kennedy, 2000, bairro Santa Paula; e reparar a calçada que está quebrada 

situada na rua Oswaldo Cruz, cruzamento com a rua Monte Alegre, bairro Santa 

Paula.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3657/16. José Roberto Espíndola 

Xavier. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando colocar placas de 

alerta no cruzamento da rua das Mangueiras com a rua Castro Alves.“Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3660/16 e 3661/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações do parque Guaiamú, 

situado na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Santa 

Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações do parque municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo), situado 

na estrada das Lágrimas, 320, Jardim São Caetano.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3664/16 a 3680/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instituir o estímulo ao uso de copos não descartáveis e/ou squeezes 

pelo servidores públicos em todas as instituições públicas no município de São 

Caetano do Sul; a retirada e/ou substituição da árvore na rua Antônio de 

Andrade, 107, bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na 

rua Antônio de Andrade, entre os nº 43 e 108, bairro Cerâmica; a repintura da 

faixa de travessia de pedestres na rua Monsenhor Francisco de Paula, 

cruzamento com a rua Oswaldo Cruz, bairro Santa Paula; o conserto do buraco 

na rua Perrella, 254, bairro Fundação; a remoção e substituição de árvore na 

rua São Paulo, 2066, bairro Olímpico; a reforma da valeta na rua Martim 

Francisco, cruzamento com a rua Piauí, bairro Santa Paula; a drenagem de água 
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parada na rua Marechal Deodoro, 490, bairro Santa Paula; a instalação de 

placas de identificação ao longo da via, com o nome das ruas que cruzam a rua 

Maranhão, em toda sua extensão, bairro Santo Antônio; a limpeza do terreno e 

notificação do proprietário na rua Marechal Deodoro, 499, bairro Santa Paula; 

rebaixar a guia em frente ao portão residencial na rua Ivaí, 576, bairro Santa 

Maria; o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua Edmundo Monteiro, 

em toda sua extensão, bairro Santa Paula; a reforma da valeta na rua Edmundo 

Monteiro, cruzamento com a rua São Paulo, bairro Santa Paula; a reforma da 

valeta na rua Giovanni Thomé, cruzamento com a rua São Paulo, bairro 

Olímpico; a repintura da faixa de travessia de pedestres na avenida Dr. Augusto 

de Toledo, cruzamento com a rua Maranhão, bairro Santa Paula; a remoção da 

raíz da árvore na rua São Paulo, altura do nº 2066, bairro Olímpico; e a 

notificação dos moradores da rua Major Aderbal de Oliveira, bairro 

Fundação.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3686/16 a 3689/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

de trânsito com a temática de proibido estacionar na rua Nestor Moreira, altura 

do nº 120, Cerâmica; a reforma da valeta na alameda São Caetano, 594, bairro 

Santa Paula; a instalação de placa de identificação com o nome da rua 

Capeberibe, bairro Barcelona; e a reforma e/ou substituição da tampa do bueiro 

na alameda São Caetano, 610, bairro Santa Paula.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3691/16 e 3692/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: poda de árvore localizada na praça da rua Xingú x alameda São 

Caetano, bairro Santa Maria; e em caráter emergencial, poda de árvore 

localizada à rua Silvia, n° 928, bairro Nova Gerty.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3635/16. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas na 

rua Vieira de Carvalho, 457, onde se encontra a praça Lucindo Cândido, bairro 

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

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

3662/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações do 

parque Guaiamú, situado na rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3663/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas nas imediações do 
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parque municipal José Alves dos Reis (Bosque do Povo), situado na estrada das 

Lágrimas, bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3682/16. Magali Aparecida Selva Pinto. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo 33º festival de publicidade da eme Alcina Dantas Feijão. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3690/16. José 

Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a mui digna Oficial da Marinha Brasileira e 

judoca Senhora Rafaela Silva pela conquista da medalha de Ouro na olimpíada 

2016, realizada no Rio de Janeiro, na modalidade judô - categoria até 57 kg, ao 

vencer a rival, Dorjsüregiin Sumiyaa, da Mongólia. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3693/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

Requerimento solicitando envio de ofício a empresa SABESP central, visando 

a limpeza e a manutenção da praça localizada na rua Xingú com a alameda São 

Caetano, bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3699/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Comando da Polícia Militar, visando rondas ostensivas , principalmente no 

período noturno, na rua Bahia, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3700/16. Gersio Sartori. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia Militar, visando rondas 

ostensivas na rua Xavantes, principalmente no período noturno, bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3658/16. 

José Roberto Espíndola Xavier. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do médico e escritor, 

Dr. Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitanguy. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3659/16. Paulo Higino Bottura Ramos. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Edelcio Sales. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3685/16. Paulo Higino Bottura Ramos e outros. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 
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Pesar pelo falecimento do Dr. Odair Manzini. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3694/16. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Adilson Arduino Tragl. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3721/16. Paulo Roberto de Jesus. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor José Sebastião 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 das Sras 

e Srs: Dr. Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitanguy, Edelcio Sales, Dr. Odair 

Manzini, Adilson Arduino Tragl, José Sebastião 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. Ninguém desejando utilizar a palavra, é esgotada a fase de 

Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. Primeira Secretária, Srª. 

Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto, procede a leitura da Ordem do Dia. 

I - Processo nº 4788/14. Edison Roberto Parra. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia da Bandeira Municipal’ no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município 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 2º Turno”. “Publique-

se”. II - Processo nº 1238/15. Jorge Martins Salgado. 2ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Institui o incentivo para o acompanhamento psicológico 

semanal aos alunos das escolas de ensino fundamental e médio, da rede pública 

e privada do Município 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 2º Turno”. “Publique-se”. III - Processo nº 

2611/15. 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 ‘Setembro Vermelho’, alusivo à prevenção de doenças 

cardiovasculares e dá outras providências.”. Parecer da Comissão de Justiça e 
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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”. IV - Processo nº 2712/15. Eder Xavier. 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 do Professor de Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais’ e dá outras providências.”. Parecer a 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”. V - Processo nº 1468/13. Sidnei Bezerra da Silva. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a utilização de cadeira de rodas 

em todas as 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. O autor do projeto, Vereador Sidnei Bezerra da Silva 

solicita o arquivamento do projeto para melhorias no texto. Colocado em 

votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado o pedido de 

arquivamento”. “Arquive-se”. VI - Processo nº 1721/13. Fabio Soares De 

Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei Substitutivo que “Dispõe 

sobre a inclusão do tema ‘Respeito ao Idoso’ no contraturno das duas últimas 

séries do ensino fundamental público municipal 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. O Vereador Eclerson Pio Mielo solicita: Vistas por 3 (três) sessões. 

Colocado em votação o pedido de vistas, fica “Aprovado o pedido de Vistas 

por 3 (três) Sessões”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, às dezoito horas, o Senhor Presidente declara encerrada a presente 

Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será 

assinada pelos Srs. Presidente e a Primeira Secretária. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente 

e Primeira Secretária. ........................................................................................ 

PAULO H. BOTTURA RAMOS MAGALI AP. SELVA PINTO. 
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PRESIDENTE 1º SECRETÁRIA 


