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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Às dezessete horas e cinquenta e três 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 Atas da 24ª 

Sessão Ordinária, da 6ª Sessão Solene, da 7ª e da 8ª Sessões Extraordinárias 

são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra a Primeira Secretária, Sra. 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 julho de 2016. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processos nºs. 3747/16 a 3756/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

solicitar às empresas responsáveis pelo transporte público da cidade de São 

Caetano do Sul, que permitam a utilização da rampa de acesso a cadeirantes 

por pessoas que possuam mobilidade reduzida; a instalação de placas 

sinalizadoras, sinalização de solo ou ambas as sinalizações, indicando "parada 

obrigatória" e "mão dupla", no entroncamento na rua Catrip, com a rua 

Benjamin Constant, bairro Santa Paula; a instalação de placas sinalizadoras, 

sinalização de solo ou ambas as sinalizações, indicando "parada obrigatória" e 

"mão dupla", nos entroncamentos da travessa Ana Maria Martinez, bairro 

Barcelona; a instalação de placas sinalizadoras, sinalização de solo ou ambas 

as sinalizações, indicando a existência de uma valeta na rua Luís Fiorotti, nas 

proximidades do nº. 440, bairro Olímpico; a instalação de placas sinalizadoras, 

sinalização de solo ou ambas as sinalizações, indicando a existência de uma 

lombada na rua Padre Manoel da Nóbrega, nas proximidades do nº. 106, bairro 

São José; a manutenção nas valetas localizadas no entroncamento entre a rua 

Prates e a rua Oswaldo Cruz, bairro Oswaldo Cruz; tampar um buraco existente 

na rua das Mangueiras, nas proximidades do nº 366, lado oposto, bairro 
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Oswaldo Cruz; a manutenção na valeta localizada no cruzamento entre a rua 

Amazonas, com a rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz; tampar o buraco 

existente na rua Amazonas, 1531, bairro Oswaldo Cruz; e tampar o buraco 

existente na rua Coronel Camisão, de fronte a EMEI Abelardo Galdino Pinto, 

bairro Oswaldo Cruz.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3759/16 a 

3765/16. Aparecido Inácio da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza das saídas da 

tubulação de esgoto na avenida Antônio da Fonseca Martins, rio dos Meninos, 

bairro São José; a repintura da faixa de travessia de pedestres na rua Aguapei, 

altura do nº 144, bairro Nova Gerty; a repintura da faixa de travessia de 

pedestres na alameda Cassaquera, cruzamento com a rua Oriente, bairro 

Barcelona; a reforma/substituição da tampa danificada do bueiro na rua 

Domingos Graciute Neto, altura do nº 8, bairro Santa Maria; a retirada de 

entulho na rua Domingos Graciute Neto, altura do nº 8, bairro Santa Maria; a 

repintura da faixa de travessia de pedestres na rua Primeiro de Maio, 127, bairro 

São José; e tornar via de mão única a rua Gurupi, sentido rua Capivari , bairro 

Nova Gerty.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3768/16 e 3769/16. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a que sejam mantidos acesos apenas 

os faróis piscantes a partir da zero hora até às 6 horas da manhã, em todas as 

vias do município, principalmente nas de maior acesso de veículos; e a 

implantar sinal de internet gratuita (Wi-Fi) nas escolas, parques e praças da 

cidade.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3770/16. Sidnei Bezerra da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a viabilidade de concessão 

de subvenção ou contribuição à Associação Comercial e Industrial de São 

Caetano do Sul - ACISCS.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3771/16 a 

3774/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade de 

realizar extração do pinheiro localizado em frente a EMEI José Corona, 

localizada na rua Mogi Guassu, 80, bairro Olímpico; fechar a entrada principal 

da EMI cláudio musumeci, localizada na rua rua Walter Figueira, 44, bairro 

Cerâmica; viabilizar a contratação de professores eventuais para que em tempo 

vago atuem como professores de reforço, a fim de atender às necessidades dos 

alunos previamente identificados; e estabelecer critérios a fim de regulamentar 

o funcionamento dos "food truck", tais como, passar por fiscalização periódica 

relativa a higiene e manuseio dos alimentos, contribuir com taxa no valor de 

R$ 1.000,00 aos cofres públicos e ser morador da cidade.“Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3776/16 a 3780/16. Francisco de Macedo Bento. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: disponibilizar atendimento veterinário para animais exóticos 

e animais domésticos na Escola Municipal de Ecologia Presidente Jânio da 

Silva Quadros, rua da Paz, 10, bairro Mauá; Indicação ao Senhor Prefeito, 

objetivando a instalação do banco de leite materno nos hospitais públicos do 

município; a poda da copa da árvore localizada na rua Espírito Santo, 577, 

bairro Santo Antônio; a poda de árvore localizada na rua Pindorama, 310, bairro 

Olímpico; e a implantação da Vacinação Domiciliar de Idosos – VDI, 

residentes no município e pessoas portadoras de necessidades especiais.“Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3782/16. Eder Xavier. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a demarcação de área de ‘carga e descarga’ na 

rua General Osório, em frente ao número 156, bairro Santa Paula.“Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3783/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a colocação de placas de 

estacionamento de "curta duração", na alameda Conde de Porto Alegre, lado 

par, altura do número 643, bairro Santa Maria.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3784/16 a 3788/16. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: avaliação da árvore que encontra-se com cupim e provavelmente 

condenada na rua Francesco de Martini, 290, bairro Oswaldo Cruz; 

disponibilizar ambulância com equipe socorrista para o parque Chico Mendes 

avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José; retirar placa de ‘proibido 

estacionar’ do lado direito da travessa Rio Grande do Norte, 126, bairro Nova 

Gerty; a manutenção no asfalto e paralelepípedo em toda a extensão da rua dos 

Diamantes, Prosperidade; e a limpeza e manutenção de toda a praça Cardeal 

Arcoverde, Centro.“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3789/16 e 3790/16. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: que as escolas da rede pública do 

município passem a contar com atendimento de fonoaudiólogos; e a 

implantação de um Centro de Fonoaudiologia no Município.“Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3794/16 a 3796/16. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Bom Pastor, bairro Oswaldo Cruz; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Conceição, bairro Santo 

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

imediações da rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3798/16 a 3800/16. Paulo Roberto de Jesus. Indicações ao 



 
Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul 
 

 

rk  4 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a reforma dos bancos da praça Cardeal Arcoverde, no Centro de 

São Caetano do Sul; a poda de árvore e limpeza das palmeiras no lar nossa 

Senhora das Mercedes, localizado na rua Arlindo Marchetti, 627, bairro Santa 

Maria; e a mudança para mão única e sentido à rua Paranapanema, da rua 

Bezerra de Menezes, bairro Nova Gerty.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3802/16. Paulo Roberto de Jesus. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de uma placa dos autonomistas na praça Cardeal 

Arcoverde, localizada no Centro de São Caetano do Sul.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3805/16 a 3814/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

melhorias na iluminação da rua Gonzaga, no trecho que compreende entre a rua 

Oswaldo Cruz e a rua Amazonas, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização da 

pintura nos muros do Cemitério São Caetano, bairro Santa Paula; a 

revitalização e a instalação de equipamentos de ginástica na praça Alexandre 

C. Fiuza, bairro Olímpico; a instalação de placas ou sinalização de solo 

indicando a existência de uma lombada na rua Francisco Falsarano, lado ímpar, 

bairro Mauá; a instalação de placas ou sinalização de solo indicando a 

existência de uma valeta na rua Filismina Horta Mello, lado ímpar, bairro 

Olímpico; a instalação de faixas para a travessia de pedestres no entroncamento 

da rua Liberdade com a rua Francisco Falsarano, bairro Mauá; a instalação da 

sinalização de solo no entroncamento da rua Liberdade com a rua Francisco 

Falsarano, indicando via de duas mãos de direção, bairro Mauá; a instalação da 

sinalização de solo no entroncamento entre a rua Francisco Falsarano indicando 

o local de conversão para a rua General Estilac Leal, bairro Mauá; a instalação 

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

valeta na rua Panati, nas proximidades da praça Alexandre C. Fiuza, bairro 

Olímpico; e a revitalização da pintura da quadra de esportes localizada no 

parque Santa Maria/Guaiamu, bairro Santa Maria.“Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3815/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a revitalização do CEE Erasmo Batissaco, 

situado à rua da Eternidade, 13, bairro Mauá .“Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3818/16 a 3820/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

possibilidade de realizar estudos com o objetivo de instalar semáforos na 

vertical em toda a cidade, em especial na avenida Goiás, bairro Santo Antônio; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

28 de Julho, entre as ruas Collygni e Fausto Luís Pina, bairro Fundação; e 
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mudar o trajeto do ônibus Santa Paula, (VIPE), para que realize o percurso e 

faça parada no ponto localizado na rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, próximo 

ao nº 361 , bairro São José.“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3791/16. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Conceição, bairro 

Santo Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3792/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Bom 

Pastor, bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3793/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da 

rua Giovanni Thomé, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3797/16. Paulo Roberto de Jesus. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Senhora 

Vanessa Herrera Pacheco, Guarda Civil Municipal, por assumir o comando da 

Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul, no dia 17 deste mês. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3803/16. Gersio Sartori. 

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

rondas ostensivas no período noturno, principalmente no trecho próximo ao 

entroncamento da rua Xingú, com a rua Ivaí, bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3804/16. Gersio Sartori. 

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

rondas ostensivas principalmente no período noturno, na rua Sebastião Diogo, 

bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3816/16. Paulo Higino Bottura Ramos. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa AES Eletropaulo – São Caetano do Sul, visando a 

transferência do desligamento de energia programado para o dia 27 de agosto 

de 2016, sábado, para o dia 28 de agosto de 2016, domingo, na rua Antonio 

Garbelotto, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3817/16. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas aos finais de semana, principalmente nas 

imediações da rua Collygni, rua Bueno de Andrade e rua 28 de Julho, altura do 
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nº 543, bairro Fundação. 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. 

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. I - Processo nº 0250/15. Fabio 

Soares de Oliveira. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo em 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 2º 

Turno”. “Publique-se”. II - Processo nº 2215/15. Edison Roberto Parra. 2ª 

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 2º Turno”. 

“Publique-se”. III - Processo nº 2564/15. José Roberto Espíndola 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 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 2º Turno”. “Publique-

se”. IV - Processo nº 2638/15. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se”. V - Processo nº 2645/15. 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 ‘Dia 

Municipal de Combate à Hepatite’ e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 
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Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se”. VI - Processo nº 2639/15. Magali Aparecida Selva 

Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o incentivo à 

aprendizagem do jogo de xadrez na Rede Municipal de Ensino 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”. VII - Processo nº 

2717/15. Eder Xavier. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à realização de teste vocacional para os alunos do 9º ano da Rede 

Municipal de Ensino 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às dezoito horas e um minuto, 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 

PRESIDENTE 

MAGALI AP. SELVA PINTO. 

1º SECRETÁRIA 


