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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, com a presença dos Edis 

registrada em livro próprio, o Senhor Vice-Presidente, Vereador Roberto Luiz 

Vidoski, assume a Presidencia e declara aberta a Sessão. A Ata da 31ª Sessão 

Ordinária “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. 1799/15. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.035 de 27/09/16. 

“Ciente”. Processo nº. 0137/16. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor 

Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos: nº 11.033 de 26/09/16; 

nº 11.036 de 27/09/16; e nº 11.037 de 29/09/16. “Ciente”. Processo nº. 4130/16. 

Gersio Sartori. Projeto de Lei que “Institui o estímulo a realização da semana 

municipal de conscientização sobre o devido uso das vagas destinadas ao 

transporte escolar e dá outras providências. “. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 4106/16 a 4113/16. 

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 Juruá, bairro Nova Gerty; determinar a 

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

bairro Nova Gerty; a ampliação dos programas sociais no município; determinar 

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

bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Nelson, bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da rua Dora; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Francisco Falsarano, bairro 

Mauá; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações 

da rua Liberdade, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4117/16 

a 4129/16. Gersio Sartori. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a realizar melhorias na iluminação 

da rua Roma, no trecho que compreende entre a rua Cavour e a rua Antônio 

Marino Morelatto, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização da passagem 
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subterrânea Gabriel Zambrana - que interliga o Centro ao bairro Fundação; a 

manutenção na valeta localizada na rua Pelegrino Bernardo, nas proximidades 

do nº 460, bairro Olímpico; a instalação de placas sinalizadoras e/ou sinalização 

de solo indicando a “parada obrigatória” no entroncamento entre a rua Mogi 

Guassu, e a avenida Tijucussú, bairro Olímpico; a instalação de placas 

sinalizadoras e/ou sinalização de solo indicando a existência de uma lombada na 

rua Mogi Guassu, nas proximidades do nº. 47, bairro Olímpico; a tampar o 

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

Camisão, bairro Oswaldo Cruz; a construção ou a criação de uma área para 

embarque e desembarque na UBS Moacir Gallina, bairro Cerâmica; a 

revitalização da capela localizada nas dependências do Cemitério da Saudade, 

bairro São José; a manutenção nos canteiros que estão no entorno do chafariz 

Chico Mendes, que está localizado na avenida Fernando Simonsen, em frente ao 

parque; a manutenção no canteiro central da avenida Fernando Simonsen, bairro 

São José; adequar a Lei que regula o transporte escolar, excluindo a permissão 

de interferência de pessoa jurídica nesta atividade; reduzir o valor da taxa de 

vistoria municipal cobrada dos transportadores escolares devidamente 

cadastrados na Administração Municipal; e reajustar de R$ 100,00 para R$ 

140,00 o benefício do auxílio transporte escolar, ajustando também as parcelas, 

passando para 12 parcelas por ano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4131/16 a 4136/16. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar 

recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua dos Castores, bairro Mauá; a 

isenção do Imposto Sobre Serviços - ISS, para as Empresas Juniores situadas em 

nosso município, convicto de que este benefício será fundamenta para a 

economia de São Caetano do Sul; a manutenção e fixação da tampa de metal da 

caixa de ferro localizada nas proximidades da entrada da EMEF 28 de Julho, 

situada na rua Oriente, 501, bairro Barcelona; a instalação de lombada no 

cruzamento da rua Nazaret com a rua Votorantim, bairro Barcelona; a instalação 

de placa indicativa do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado na rua 

dos Castores, 60, bairro Mauá; e , em caráter de urgência, a fim de que seja 

revogada a suspensão do Auxilio Educacional Complementar (AEC) para que 

os alunos dos cursos das diversas faculdades localizadas fora do município 

possam concluir os estudos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4099/16. 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4100/16. 
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Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4101/16. 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4102/16. 

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

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4103/16. 

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

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Dora, bairro Mauá. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4104/16. 

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

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

Falsarano, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 4105/16. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4115/16. 

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

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

bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4116/16. Gersio Sartori. Requerimento solicitando envio de ofício 

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

noturno, na rua Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4114/16. Gersio Sartori. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Joana Larosa Simões. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. O Senhor Presidente, Edil Roberto Luiz Vidoski, solicita que seja 

ofertado um minuto de silêncio em memória da Senhora Joana Larosa Simões. 



 
Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul 
 

 

rk  4 

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. Usam da palavra os Edis: Eder Xavier, Edison Roberto Parra, 

Jorge Martins Salgado e Paulo Roberto de Jesus. 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 3041/15. Paulo Higino 

Bottura Ramos. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

estímulo à implantação da ‘Casa de Parto Humanizado’ 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”. II - Processo nº 2898/15. Paulo Higino Bottura Ramos. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui o estímulo ao Banco de Tecidos 

Musculoesqueléticos 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 1692/16. Eclerson Pio Mielo. 

Discussão e Votação Únicas do Projeto de Decreto Legislativo que “Concede 

título de ‘Cidadã Emérita’ à Senhora Ivone Braido Voltarelli, pelos relevantes 

serviços prestados ao Município.”. 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. O 

senhor Presidente comunica ao Plenário que, encontra-se na mesa pedido de 

arquivamento.  Colocado em votação, fica “Aprovado o arquivamento”. 

“Arquive-se”. IV - Processo nº 4098/16. Roberto Luiz Vidoski. Discussão e 

Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Concede licença ao Vereador 

Roberto Luiz Vidoski, para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 12 

(doze) dias, no período de 17 (dezessete) a 28 (vinte e oito) de outubro de 2016 

(dois mil e dezessete) e dá outras providências. ”. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. “Convoque-se o respectivo suplente”. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezoito horas 

e treze 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 


