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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª LEGISLATURA, 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO 

DO SUL, REALIZADA POR MEIO DE 

VIDEOCONFERÊNCIA, AOS DEZESSEIS DIAS 

DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM, LOGO APÓS O ENCERRAMENTO 

DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA. 

 

 

Às dezenove horas e trinta e quatro minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada por meio de sistema eletrônico, o Sr. Presidente, Vereador Eclerson Pio 

Mielo, declara aberta a Sessão. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador 

Cícero Alves Moreira, que procede à leitura das matérias da Ordem do Dia. Item 

- II Processo nº 0980/21. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, 

com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus; 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e dá outras providências”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Voto em separado do 

Vereador Américo Scucuglia Junior, deixando a critério do Plenário. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que para o referido projeto, encontram-se na Mesa 6 (seis) emendas e que 

a discussão e a votação serão realizadas sem prejuízo das emendas. Colocado em 

discussão, faz uso da palavra a vereador Bruna Chamas Biondi. Para encaminhar a 

votação, faz uso da palavra o Vereador Américo Scucuglia Junior, o qual pede o 

arquivamento da Emenda E-3, de sua autoria. Colocado em votação, o pedido de 

arquivamento da Emenda E-3, fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Colocado em 

votação o Projeto de Lei fica "Aprovado em 2º turno, sem prejuizo das 

emendas”. O Edil Gilberto Costa Marque solicita a dispensa da leitura das 

Emendas, a discussão das Emendas em conjunto e a votação das Emendas uma a 

uma. Colocado em votação, o pedido da dispensa da leitura das Emendas, a 

discussão em conjunto das Emendas e a votação das ementas uma a uma, fica 

“Aprovado”. Colocada em discussão das Emendas, faz uso da palavra a Vereadora 

Bruna Chamas Biondi. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores Gilberto 

Costa Marques e César Rogério Oliva. Colocado em votação, a Emenda E-1 fica 

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, César 

Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira; abstenção do vereador Ubiratan Ribeiro 

Figueredo e ausentes os vereadores Thaiane Spinello e Fábio Soares de Oliveira”. 

Colocado em votação, a Emenda E-2 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos 

vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva 

e Jander Cavalcanti de Lira; abstenção do vereador Ubiratan Ribeiro Figueredo e 
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ausentes os vereadores Thaiane Spinello e Fábio Soares de Oliveira”. Colocado em 

votação, a Emenda E-4 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores 

Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva e Jander 

Cavalcanti de Lira; abstenção do vereador Ubiratan Ribeiro Figueredo e ausentes os 

vereadores Thaiane Spinello e Fábio Soares de Oliveira”. Colocado em votação, a 

Emenda E-5 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores Américo 

Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti 

de Lira; abstenção do vereador Ubiratan Ribeiro Figueredo e ausentes os vereadores 

Thaiane Spinello e Fábio Soares de Oliveira”. Colocado em votação, a Emenda E-

6 fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, 

Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira; abstenção 

do vereador Ubiratan Ribeiro Figueredo e ausentes os vereadores Thaiane Spinello 

e Fábio Soares de Oliveira”. Tendo as Emendas sido todas rejeitadas, o Sr. 

Presidente solicita que “Publique-se o Projeto em sua forma original”. Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, Jander 

Cavalcanti de Lira e Gilberto Costa Marques. O Sr. Presidente faz comunicado 

relevante. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Roberto Luiz Vidoski. O Sr. 

Presidente convoca a reunião das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento, na próxima quinta-feira, para que, em caráter urgência, avaliem e dêem 

pareceres sobre o Projeto de Lei, o qual receberão na manhã de amanhã, e esclarece 

que o Projeto de Lei, autoria do Poder Executivo, versa sobre a retomada o programa 

“Auxílio Uniforme”, a ser deliberado na próxima terça-feira. O Sr. Presidente 

informa que hoje, felizmente, foi aprovado Projeto de Lei que autoriza o Poder 

Executivo a adquirir, em havendo, vacinas, num dia triste, quando o país registra 

2.842 mortes, recorde diário nacional, informado pelo consórcio de imprensa, 

alcançando a triste marca de três mil óbitos em um único dia, e que é, com 

sentimento de tristeza e de luto, o abraço que Câmara Municipal deixa a todas as 

famílias que perderam alguém nesta triste pandemia. Esgotados os motivos que 

nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e 

cinquenta e cinco minutos, encerrada a presente. Para constar é lavrada esta Ata, 

que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro 

Secretário. ................................................................................................................... 

 

 

 

 

   ECLERSON PIO MIELO 

             PRESIDENTE 

CÍCERO ALVES MOREIRA 

                     1º SECRETÁRIO 

 

 


