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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSETE DIAS 

DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSEIS. 
 

Às dezessete horas e cinquenta 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. A Ata da 23ª 

Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao Segundo 

Secretário, Sr. Aparecido Inácio da Silva, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS. Ofício do Reitor da USCS, encaminhando cópia 

do Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Extrato de Publicação, entre 

aquela Autarquia e o IDEAL - Instituto de Desenvolvimento, Educação, 

Análise e Legislação. “Ciente”. Processo nº. 3733/16. Paulo Higino Bottura 

Ramos. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a disponibilização de profissional 

capacitado para atender e orientar às vítimas em situação de violência 

doméstica, sexual ou de ambas as situações, na rede municipal de saúde e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3734/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade aos hospitais, públicos, privados e 

instituições congêneres, de notificarem as ocorrências de uso de bebida 

alcoólica, entorpecentes ou ambas as substâncias, por crianças e adolescentes e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3746/16. Gersio Sartori. Projeto de Lei que 

"Institui o estímulo à utilização da rampa de acessibilidade para cadeirantes 

instaladas em ônibus por pessoas com mobilidade reduzida no município de 

São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 3695/16 e 3696/16. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a entrega do kit escolar para os 

alunos da rede pública municipal de ensino, no primeiro dia de aula; e a entrega 

do uniforme escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino, no 

primeiro dia de aula.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3697/16 e 3698/16. 
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Edison Roberto Parra. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: realizar a poda da árvore da rua dos 

Cristais, 211, Prosperidade; e executar os serviços de reforma do bueiro, tampa 

e sarjeta, situado à alameda São Caetano, 610, bairro Santa Paula.“Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3701/16 a 3712/16. Gersio Sartori. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: autorização para o uso temporário de vagas do estacionamento 

rotativo, que ficam localizadas em frente aos condomínios residenciais com a 

finalidade de se fazer a carga ou descarga de mudança, mediante a solicitação 

de autorização que deverá ser feita com no mínimo 3 dias de antecedência ao 

departamento competente, para que a utilização das mesmas seja permitida sem 

a devida cobrança pela utilização do espaço no período em que ocorrer a 

atividade mencionada; o recapeamento ou a realização de uma trabalho para 

tampar os diversos buracos existentes na rua Giácomo Dalcin, bairro Nova 

Gerty; a manutenção da calçada localizada no lado par da avenida Goiás, no 

trecho que compreende entre a rua Américo Brasiliense e a avenida Dr. 

Augusto de Toledo, bairro Santa Paula; o recapeamento da rua Goitacazes, no 

trecho que compreende entre a avenida Goiás e a rua Monte Alegre, bairro 

Santo Antônio; a construção ou a criação de uma área para embarque e 

desembarque na UBS Moacir Gallina, bairro Cerâmica; a revitalização da 

quadra e a instalação de equipamentos públicos para ginástica na praça 

Salvador Quero Lopes, bairro Oswaldo Cruz; a instalação de recipientes para o 

acondicionamento de lixo orgânico e de coleta seletiva nos pontos de ônibus 

localizados na avenida Goiás, e rua Alegre, bairro Santo Antônio; a 

revitalização da sinalização de trânsito ou a instalação de uma lombada na rua 

Maranguá, nas proximidades do entroncamento com a avenida Tijucussu, 

bairro Olímpico; a revisão e melhorias na disposição das placas de sinalização 

de trânsito da avenida Tijucussu, bairro Olímpico; o nivelamento entre a manta 

asfáltica e uma tampa de inspeção localizada na rua Castro Alves, de fronte a 

UBS Nair Spina Benedicts, bairro Oswaldo Cruz; a manutenção na valeta 

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

bairro Santa Paula; e a manutenção nas valetas localizada no cruzamento entre 

a rua Flórida e rua Maceió, Barcelona.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3713/16 a 3720/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

disponibilizar dois GCM's com o objetivo de realizar rondas a pé, no período 

de início da feira livre, no meio do período e ao final da feira, com a presença 

de uma viatura; disponibilizar os veículos do "mover" que, semanalmente, 
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transportam crianças para atender educação e saúde, atendam, também, aos 

finais de semana a fim de garantir o lazer; incluir um auxiliar no trajeto diário 

do "mover" a fim de garantir a segurança dos passageiros; criar programa de 

incentivo e estímulo aos frequentadores das feiras livres; a manutenção de 

lixeiras instaladas em diversos pontos do bairro Santa Paula; implantar o 

tratamento de acupuntura nas Unidades Básicas do Município; notificar o 

proprietário da Pizzaria Spartacus localizada na rua Pelegrino Bernardo, 302, 

bairro Olímpico; e realizar fiscalização na rua Roma, esquina com a rua Sabino 

Leandrini, bairro Olímpico.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3723/16 e 

3724/16. Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

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

Municipal, rondas intensivas, uma vez que o local esta sendo vítima de furtos 

e roubos constantemente, em todo o bairro Barcelona.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3728/16 e 3729/16. Eder Xavier. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: proceder a 

remoção dos veículos automotores estacionados, de maneira irregular, na rua 

Guaporé, do número 199 até o 220 aproximadamente, bairro Santa Maria; e 

proceder o recapeamento da travessa localizada na rua Clemente Ferreira, 74, 

bairro Santo Antônio.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3731/16. Paulo 

Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente a 

partir das 18 horas, rua Juruá, imediações do Clube Esportivo e Recreativo 

Águias de Nova Gerty.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3735/16. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação do projeto radar na cidade de São Caetano do Sul.“Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3738/16. Edison Roberto Parra. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma placa de “proibido 

estacionar” na alameda São Caetano, entre o nº 608 e 610, bairro Santa 

Paula.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3725/16. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, 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. 3726/16. Francisco de Macedo 

Bento. Requerimento solicitando envio de ofício ao Comando da Polícia 

Militar, visando rondas ostensivas em todo o bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3732/16. Paulo Roberto de Jesus. 
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Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Vivo Telefônica Brasil 

S/A, visando transferência de um orelhão localizado à rua Bezerra de Menezes, 

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

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

nº. 3736/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia do 6º BPM-M, visando a implantação do Projeto Radar na cidade de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3743/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia do 

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

rua dos Ucranianos, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3744/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando 

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

principalmente no período noturno, na rua Antônio Galo, bairro Barcelona. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3745/16. 

Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Viação 

Padre Eustáquio - VIPE, visando que recomende às pessoas com movimentos 

reduzidos utilizarem a rampa de acesso para cadeirantes a fim poderem entrar 

e sair dos ônibus. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3766/16. Aparecido Inacio da Silva e Outros. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao ginasta de São 

Caetano do Sul, Arthur Zanetti, pela conquista da medalha de prata nas argolas 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3767/16. Sidnei Bezerra da Silva. Requerimento a Mesa Diretora 

nos termos regimentais para que se digne ingressar nos autos do processo que 

rejeitou os embargos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal face a 

sentença de apelação que anulou a sessão ordinária da Câmara Municipal de 

São Caetano do Sul ocorrida em 25/08/2015, por manifesta nulidade da 

trâmitação do mandado de segurança impetrado pelo ex Prefeito Municipal, Sr. 

José Auricchio Júnior. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado c/ votos 

contrários dos Edis Roberto Luiz Vidoski, Marcel Franco Munhoz, Edison 

Roberto Parra, Gersio Sartori, Flávio Martins Rstom". Processo nº. 

3730/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e 
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nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Ede Maria 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3739/16. 

Paulo Roberto de Jesus. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Sra. Danubia Traldi Lucas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3742/16. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Linda Zetune 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3757/16. 

Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do ex-presidente da 

Federação Internacional de Futebol (FIFA), Sr. João Havelange, morto na 

manhã desta terça-feira (16), no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul 

do Rio de Janeiro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3758/16. Aparecido Inácio da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Ex-Presidente do 

Santos Futebol Clube, Senhor Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro (LAOR), 

ocorrido na madrugada de hoje, aos 73 anos de idade. 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: 

Ede Maria Capiraço, Danubia Traldi Lucas, Linda Zetune Torres, João 

Havelange e Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. 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 

Vereador Eder Xavier. Assume a Presidência da Mesa, o Segundo Secretário, 

Sr. Aparecido Inácio da Silva, que dá prosseguimento a chamada dos Edis. Usa 

da palavra o Vereador Gersio Sartori. Reassume a Presidência da Mesa, o Sr. 

Presidente que continua a chamada dos Edis. Ninguém desejando utilizar a 

palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Em questão de ordem, o Edil 

Edison Roberto Parra, solicita à Mesa Diretora cópia do requerimento referente 

ao processo nº. 3767/16 e o Sr. Presidente assim autoriza a cópia. Passa-se à 

fase da Ordem do Dia. O Segundo Secretário, Sr. Aparecido Inácio da Silva, 

procede a leitura da Ordem do Dia. I - Processo nº 0250/15. Fabio Soares de 

Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo em 
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mencionar o princípio ativo na emissão do receituário de medicamento 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”. II - Processo 

nº 2215/15. Edison Roberto Parra. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre o incentivo da conscientização à preservação do patrimônio 

público escolar, 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”. III - Processo nº 2564/15. 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 Demolay’ 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 2638/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo à realização da 

‘Bienal de Artes’ nas escolas municipais 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 2645/15. 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 à Hepatite’ 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 convoca os Senhores Vereadores para a 7ª e 8ª Sessão Extraordinária 

que acontecerá na próxima quinta-feira, dia dezoito de setembro, a partir das 

onze horas, e declara, às declara às dezoito horas e vinte e três minutos, 

encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada 

conforme, será assinada pelos Senhores Presidente e Primeira Secretária. .......... 
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PAULO H. BOTTURA RAMOS 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


