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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DOIS DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

 

 

Às dezessete horas e trinta e seis minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio 

Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 3ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente faz comunicado relevante ao 

Plenário, à bancada do PSD, dos senhores vereadores César Rogério Oliva e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo, informando que, neste dia, as dezesseis horas, 

foi notificado pelo Oficial de Justiça, quanto ao Mandado de Segurança e 

Liminar Parcial, e que a Casa, a partir  dessa data, tem setenta e duas horas 

para se pronunciar. O Sr. Presidente comunica ao Plenário o recebimento de 

ofício, de autoria da Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, 

pelo qual expressa o seu pedido de renúncia à Comissão de Finanças e 

Orçamento. O Sr. Presidente procede à leitura desse ofício, de autoria da 

Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreida da Silva. O Sr. Presidente pede 

que seja dada ciência dessa renúnia à Comissão de Finanças e Orçamento. O 

Sr. Presidente comunica aos senhores vereadores que, em virtude da renúncia 

do vereador César Rogério Oliva ao cargos de 3º Secretário da Mesa Diretora, 

cabe dentro da fase de Expediente da Sessão de hoje, a eleição para 

preenchimento da vaga existente, a fim de que se possa completar o período 

do mandato da atual Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul do biênio 2021-2022. O Sr. Presidente esclarece que, nos termos art. 

16 do Regimento Interno, o escrutínio para o preenchimento da vaga de 3º 

Secretretário da Mesa Diretora é público e realizado mediante chamada 

nominal dos senhores vereadores. A Vereadora Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreida da Silva manifesta à Mesa o seu interesse pela candidatura. O Sr. 

Presidente, após comunicar a candidatura da vereadora Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva, ao Plenário, pergunta se dentre os senhores 

vereadores, há mais vereadores interessados para se increverem como 

candidatos ao cargo de 3º Secretário. Ninguém manifestou o interesse. O Sr. 

Presidente passa a palavra ao 1º Secretário, Cícero Alves Moreira, que 

procede à chamada nominal dos senhores vereadores, que deverão declarar 
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seus votos para o cargo de 3º Secretário Assim é procedido. O Sr. Presidente 

suspende a Sessão para a apuração dos votos. O Sr. Presidente anuncia o 

resultado da votação para o cargo de 3º Secretário: com 13 (treze) votos, foi 

eleita a Vereador Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva – 

PODEMOS, com abstenção dos vereadores Américo Scucuglia Junior, 

Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Thaiane Spinello e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Proclamado o resultado, o cargo de 3º Secretário da 

Mesa Diretora para completar o mandato da atual mesa diretora, será 

exercido pela Nobre Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Nos termos do inciso VII do artigo 16, do Regimento Interno, a 

vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferrida da Silva está, a partir deste 

momento, empossada no cargo de 3º Secretário da Mesa Diretora desta 

Câmara Municipal. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador 

Cícero Alves Moreira, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 0759/94. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.634, de 19/02/21. 

“Ciente”. Processo nº. 1765/11. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.632, de 15/02/21. 

“Ciente”. Processo nº. 0035/20. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.616, de 14/12/20. 

“Ciente”. Processo nº. 1738/20. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.631, de 11/02/21. 

“Ciente”. Processo nº. 0815/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.629, de 04/02/21. 

“Ciente”. Processo nº. 0816/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.633, de 16/02/21. 

“Ciente”. Processo nº. 0769/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação à Delegacia da Mulher, 

por parte dos condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres, 

sobre os casos de violência doméstica, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 0771/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Institui o Fundo de Amparo aos Atingidos pela Pandemia do COVID-

19, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 0772/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre o deslocamento de pacientes para hospitais particulares da cidade de 

São Caetano do Sul, pelo SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência e o Corpo de Bombeiros e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0777/21. 
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Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o atendimento 

contínuo de profissional de Assistência Social, aos acompanhantes de 

pacientes que derem entrada com classificação de risco de emergência, nos 

hospitais públicos do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0778/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a instalação de microcâmeras nos uniformes dos Guardas 

Civis Municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 0780/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera o 

artigo 3º da Lei nº 4.144, de 19 de maio de 2003, que dispõe sobre a criação 

da Campanha Contra a Pedofilia, e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0781/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Cria o Banco de 

Empregos para a Juventude, no âmbito do município de São Caetano do Sul.". 

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

Processo nº. 0809/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Institui, no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

o 'Dia das Doenças Raras' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0813/21. 

Rodnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Institui o 'Banco de 

Voluntários das Escolas Públicas', no âmbito do município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0814/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da oferta uma opção de 

sobremesa sem adição de açúcar, pelos restaurantes, lanchonetes, hotéis e 

assemelhados, situados no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0820/21. Marcos Sergio G. Fontes E Cícero Alves 

Moreira. Projeto de Lei que "Considera estabelecimentos de atividade 

essencial as igrejas e os templos de qualquer culto, em períodos de pandemia 

no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0830/21. Cícero Alves Moreira. 

Projeto de Lei que "Assegura o atendimento humanizado às parturientes em 

luto materno, no âmbito dos estabelecimentos de saúde do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0831/21. Américo 

Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a publicação, no portal da 

transparência do município, da lista de espera dos pacientes que aguardam por 

consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede 
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pública de saúde do município e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0840/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a 

conceder o direito de passe livre no transporte coletivo municipal, aos 

servidores públicos profissionais da área de saúde durante o período de 

decretação de emergência por ocasião de pandemias, no âmbito do município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0842/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o mês 'Julho Faixa Preta' e dá 

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

Orçamento”. Processos nºs. 0765/21 a 0768/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a implantação de um sistema de alerta de enchentes em 

áreas inundáveis do município; estudo a construção de jardins de chuvas no 

bairro Fundação; a construção de jardins de chuvas no bairro Prosperidade; e 

a construção de jardins de chuvas no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0770/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas e fixação de uma viatura ou base móvel na praça Ivanhoé Espósito, 

(praça do terço dos homens), no bairro São José, principalmente no período 

noturno. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0773/21. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a concessão do 

auxílio educacional complementar, previsto no programa minha formação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0774/21 a 0776/21. Caio Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: manutenção do passeio público localizado na 

avenida Goiás, em frente ao número 1.105 - bairro Santo Antônio; 

recapeamento asfáltico e reparos no meio-fio na rua Teffé, altura do número 

311, no bairro Santa Maria; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Professor Antônio de Queirós Filho, altura do número 247 e 

adjacências - bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0783/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

Indicação ao Senhor Prefeito objetivando a redução e readequação da carga 

horária dos professores e auxiliares para o mesmo período de permanência dos 

alunos na escola, enquanto estivermos em período de pandemia e restrições. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0784/21 e 0785/21. Jander Cavalcanti 

de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

Secretaria Municipal da Fazenda, objetivando a suspenção de atos de 
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cobrança contra alunos da USCS e encaminhe para essa casa, um Projeto de 

Lei que disponha sobre o financiamento das dívidas referentes as 

mensalidades em atraso, sem aplicação de juros e multa e proporcione também 

que os alunos que já tenham ingressado com alguma medida judicial perante 

a USCS também possam se beneficiar dessa Lei; e Indicação ao Senhor 

Prefeito, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, objetivando a 

suspenção de atos de cobrança contra alunos da USCS e encaminhe para essa 

casa, um Projeto de Lei que disponha sobre o financiamento das dívidas 

referentes as mensalidades em atraso, sem aplicação de juros e multa e 

proporcione também que os alunos que já tenham ingressado com alguma 

medida judicial perante a USCS também possam se beneficiar dessa Lei. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0786/21 e 0787/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que uma das quadras de futebol disponíveis no 

parque Espaço Verde Chico Mendes seja destinada exclusivamente à 

utilização de crianças de até 12 (doze) anos; e a aquisição de novas camas 

hospitalares com colchão, destinadas às demandas de atendimento aos 

pacientes do Complexo Hospitalar Marcia e Maria Braido. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0791/21 a 0793/21. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a inclusão de idosos acima de 60 anos, no grupo de risco 

que foram dispensados do trabalho presencial para cumprir a jornada em 

"home office", no âmbito do município; a transparência na divulgação de 

dados quanto ao número de contaminados e suspeitos de contaminação pelo 

COVID-19, na Rede Municipal de Ensino; e Indicação ao Senhor Prefeito, 

objetivando a aquisição e distribuição de EPI's para profissionais da educação 

da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0800/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a imediata redução e readequação da carga horária de 

todos os professores, auxiliares e demais profissionais da Rede Municipal de 

Ensino, para o mesmo período de permanência dos alunos nas escolas, 

enquanto durar o período de pandemia e restrições causadas pelo vírus 

COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0802/21. Bruna Chamas 

Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o afastamento, 

além dos termos da Portaria nº 308/2021, aos servidores públicos lotados na 

Secretaria Municipal de Educação, bem como, aos trabalhadores de empresas 

e organizações da sociedade civil conveniada, vinculados a esta secretaria que 

tenham idade acima dos sessenta anos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0803/21 a 0807/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a aplicação 
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de vacina contra COVID-19, em todos os profissionais do transporte escolar 

do município de São Caetano do Sul; a inscrição no CIDCARD para todos 

comerciantes que possuem estabelecimento no munícipio de São Caetano do 

Sul; a aplicação de vacina contra COVID-19 em todos os profissionais 

motoristas que atuam na secretaria municipal da saúde; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na travessa Bernardino Borges; e pintura 

da faixa de emergência da farmácia, situada na alameda Conde de Porto 

Alegre, nº 1.341. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0818/21. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

disponibilizar profissionais da área da Psicologia para prestar atendimento na 

Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0819/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos tendo como objetivo 

autorizar a contratação de serviços de transportes individuais, por aplicativos 

e táxis, para deslocamentos da população idosa e das pessoas com deficiência 

no âmbito da campanha de vacinação contra a COVID-19. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0821/21 e 0822/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a aplicação de vacina contra o COVID-19 em todos os 

profissionais do transporte coletivo da cidade; e a aplicação de vacina contra 

o COVID-19, em todos os profissionais auxiliares de inclusão, lotados na 

SEEDUC. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0824/21 a 0826/21. 

Américo Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que proceda à limpeza 

da boca de lobo, localizada na rua Baraldi, altura do nº 1114, do Centro; o 

retorno do "Cartão Merenda", para os alunos da Rede Municipal de Ensino; e 

estudos para contratação em caráter de urgência, de médico cardiologista para 

atuar em nossa municipalidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0827/21 a 0829/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: limpeza de 

bueiros na avenida Senador Roberto Simonsen, altura do nº 1117 e sua 

extensão no bairro Santo Antônio; a poda de árvore na avenida Senador 

Roberto Simonsen, altura do nº 1128 no bairro Santo Antônio; e o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre medidas assecuratórias do 

atendimento humanizado às parturientes em luto materno nos 

estabelecimentos de saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0832/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

elaboração de estudos técnicos sobre a possibilidade de instalação de uma 

cobertura com assentos no ponto de ônibus localizado na rua Alegre, nº 470, 

bairro Santa Paula. ponto de referência: em frente ao edifício "The Office". 
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“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0833/21. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reorganização da logística da 

aplicação das doses da vacina de COVID-19, atualmente em sistema de drive 

thru, no Atende Fácil, gerando filas enormes e desconforto aos idosos. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0834/21 e 0835/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a regulamentação das atividades de recepção 

dos calouros universitários para atividades direcionadas, transformando os 

trotes que arrecadam dinheiro para festas e consumo de bebidas alcoólicas 

para 'trotes sociais', promovendo arrecadações para instituições e projetos 

sociais direcionados pela reitoria das universidades, atléticas e agremiações 

dos alunos; e a inclusão dos estabelecimentos de prestação de serviço em 

Educação Física como atividades essenciais. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0836/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando substituir a atual frota de viaturas da Guarda Civil 

Municipal, por viaturas blindadas. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0837/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a poda de todas as árvores situadas na rua Sebastião Gomes de 

Lima - Nova Gerty, que estão localizadas acima da EMI Maria P. Leandrini. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0838/21 e 0839/21. Eclerson Pio 

Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que seja realizado recapeamento asfáltico na 

travessa particular, situada na alameda São Caetano, n° 2558, bairro Santa 

Paula; e a inspeção nas lixeiras instaladas no bairro Cerâmica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0841/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando indicação ao sr. prefeito, objetivando que seja 

realizado recapeamento asfáltico na travessa particular, situada na alameda 

são Caetano, n° 2558, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0844/21. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0844/21. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

demarcação do solo, com a pintura de vaga para idosos e pessoas com 

deficiência, na rua Teodoro Sampaio, altura do número 417, no bairro 

Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0846/21. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de 

demarcação de solo e credencial especial para estacionamento inclusivo para 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0848/21 e 0849/21. Caio Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a reforma e revitalização da EMEF Padre Luiz 

Capra, situada na rua Buch, 42 - Nova Gerty; e a inclusão de máscaras faciais 
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no kit uniforme escolar, disponibilizado por meio do “Auxílio Uniforme 

Escolar”, aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0854/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre o estabelecimento da atividade religiosa como serviço 

essencial em período de epidemias, pandemias ou catástrofes naturais no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0855/21. Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

divulgação de relatórios de alunos e professores da Rede Municipal de Ensino 

que estejam com suspeitas e sintomas decorrente do novo coronavírus - 

COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0857/21. Cícero Alves 

Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0860/21 e 0861/21. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a urgente instalação de um redutor de 

velocidade, do tipo lombofaixa, no cruzamento da rua Espírito Santo com a 

rua Constituição, no bairro Cerâmica; e a criação de um programa emergencial 

de auxílio animal durante a pandemia do COVID-19 em São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0862/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas em todas as ruas do bairro Nova Gerty, 

principalmente, nas imediações da avenida Tietê e Gurupi, onde já ocorreram 

diversos roubos e assaltos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0864/21 e 

0865/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de 

semáforo no cruzamento da rua Boa Vista, Faria Lima e João Molinari - bairro 

Boa Vista; e a manutenção no sistema de esgoto localizado nas imediações da 

praça Virgílio Leandrini, popularmente conhecida como "Largo da figueira" - 

rua Visconde de Inhaúma, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0441/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Senhor Prefeito municipal objetivando a quitação da dívida 

acumulada pela gestão anterior da Prefeitura Municipal (2017/2020) com o 

plano de saúde contratado para os servidores públicos e seus dependentes com 

a "Medical Health", objetivando evitar a interrupção dos serviços prestados 

em plena crise da saúde que vivemos em razão da pandemia do coronavírus, 

com o consequente colapso da rede pública municipal. Colocado em 

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

encaminhamento para votação, o Vereador César Rogério Oliva pede o 
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arquivamento do processo. Colocado em votação o pedido de 

arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Processo nº. 0648/21. 

Bruna Chamas Biondi. Moção de apoio ao Sindicato dos Artistas e Técnicos 

em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo, pela sua luta na garantia 

da renda dos trabalhos da cultura do município de São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0789/21. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento à Mesa Diretora visando determinar a 

instituição de uma comissão especial, com prazo de funcionamento até o 

término desta legislatura, para tratar de assuntos concernentes ao meio 

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

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

0790/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento à Mesa Diretora visando 

determinar a instituição de uma comissão especial, com prazo de 

funcionamento até o término desta legislatura, para tratar de assuntos 

institucionais e relações governamentais. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Roberto Luiz 

Vidoski. Processo nº. 0794/21. Caio Martins Salgado. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública visando 

disponibilizar ambiente reservado e específico no Instituto Médico Legal - 

IML, para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0795/21. Caio Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Guarda Civil Municipal, em razão da detenção de três 

suspeitos de envolvimento no crime de roubo de cargas, no último dia 17 de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, 

faz uso da palavra o Vereador Caio Martins Salgado. Processo nº. 0796/21. 

Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações e apoio ao Deputado Estadual Thiago Auricchio, 

em razão da solicitação ao Governo do Estado, de recursos para abertura de 

novos leitos de UTI na região do Grande ABC. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0797/21. Gilberto Costa Marques. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao V. Exa. Prof. Dr. Leandro Campi Prearo, por sua reeleição 

para honroso cargo de Reitor da Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul - USCS. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 
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é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

0798/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Professor Doutor Leandro Campi Prearo, 

pela sua posse no cargo de Reitor da Universidade Municipal de São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0799/21. 

Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB visando a permanência 

gratuita, pelo período de 2 (duas) horas, de pessoas idosas e deficientes físicos, 

em todas as vagas de estacionamento inclusas no sistema rotativo disponível 

no município de São Caetano do Sul, inclusive com essa opção a ser integrada 

por intermédio do aplicativo disponível nos aparelhos celulares via sistemas 

Android e iOS. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0801/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Governador do Estado de São Paulo visando a imediata interrupção das 

aulas presencias, por decorrência da alta ocupação dos leitos de UTI e do 

avanço da pandemia. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 0812/21. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - Sede, visando 

convidar o diretor responsável pela empresa designada para apresentar 

esclarecimentos sobre o nível dos serviços prestados em nosso município. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0817/21. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Governador do Estado de São Paulo, visando a disponibilização de 

profissional da área da Psicologia para prestar atendimento na Delegacia de 

Polícia de Defesa da Mulher de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0845//21. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Requerimento à Mesa Diretora visando determinar a criação da 

Comissão Especial do Meio Ambiente com ênfase no Direito dos Animais e 

duração até 31 de dezembro do ano de 2024. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0852/21. Caio Martins Salgado. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, 

visando providências acerca dos cabos suspensos, na rua Taipas, de fronte ao 

número 318, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 0853/21. Américo Scucuglia Junior. Moção de 

apoio ao Setor de Panificação e Confeitaria do ABC, na sua luta para reverter 

o aumento da carga tributária, imposto por ato do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado de São Paulo, para tanto, se espera seja revertido o 

aumento, principalmente, das alíquotas de ICMS, que passaria de 12% para 

13,3%. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0858/21. 

Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS visando providências acerca dos 

cabos suspensos, na rua Paraíso, de fronte ao número 694, bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0863/21. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas em toda a extensão das ruas do bairro 

Nova Gerty, principalmente na avenida Tietê, rua Tocantins, Gurupi e 

adjacências. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0866/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

da Universidade de São Caetano do Sul - USCS, na pessoa de seu presidente, 

Rubens Foina Neto, pelo excelente trabalho realizado com o projeto para 

auxiliar animais abandonados. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2496/20. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações 

com vistas a esclarecer, no que diz respeito ao contrato nº 296/2018 com 

agências de publicidade no valor estimado de R$ 12.400.000,00, qual foi o 

valor anual despendido de 2018 até 2020 ano a ano com este serviço, e 

considerando que as dotações orçamentárias da Educação Básica, Fundo 

Municipal da Saúde e Subsecretaria de Comunicação responsáveis pelo 

custeio deste contrato. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Vereador César Rogério Oliva. Colocado em votação, fica "Rejeitado, com 

votos favoráveis dos vereadores Thaiane Spinello, César Rogério Oliva, 

Bruna Chamas Biondi, Jander Cavalcanti de Lira, Ubiratan Figueiredo 

e Américo Scucuglia Junior". Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Gilberto Costa Marques. Processo nº. 

0337/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações sobre a entrega da 

obra Atende Fácil Saúde. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado,  com 

votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Bruna Chamas 

Biondi, Jander Cavalcanti de Lira, Ubiratan Figueiredo e Américo 

Scucuglia Junior”. Para declarar voto, fazem uso palavra os vereadores 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Gilberto Costa Marques. Processo nº. 0596/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - distribuição São Paulo, visando informações sobre as ações 

tomadas no tocante as cobranças abusivas da taxa de energia elétrica, 

conforme dispõe. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0635/21. Matheus Lothaller Gianello e outros. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS visando 

informações acerca de recorrente falta de energia na cidade, devido às chuvas 

e ventanias. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0764/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da 

Senhora Maria Bernadete Ribeiro Carvalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0808/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Francisco de Carvalho Filho (Chico do Judô). 

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

encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Gilberto 

Costa Marques. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

0823/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor João Carlos 

Giuliani dos Santos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0856/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria 

José Cadengue Monteiro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

razão dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique 

um minuto de silêncio. Assim é procedido. Exaurido o tempo regimental para 

a fase do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. Para fazer um 

comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador 

Gilberto Costa Martins. O Presidente solicita e o 2º Secretário, Vereador 

Cícero Moreira Alves, assume a presidência da Mesa e procede à chamada 
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nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Américo Scucuglia Junior, Bruna Chama Biondi, Caio Martins Salgado e 

César Rogério Oliva. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência 

da Mesa dá prosseguimento à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Vereador Cícero Moreira Alves. O 

Presidente solicita e o 2º Secretário, Vereador Marcel Franco Munhoz, assume 

a presidência da Mesa e dá proceguimento à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Gilberto Costa 

Marques, Jander Cavalcanti de Lira e Rodnei Claudio Alexandre. Ninguém 

mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação 

Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura 

da Ordem do Dia. Item - I Processo nº 4347/17. Sidnei Bezerra da Silva. 

Discussão e Votação Únicas Adiadas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Acrescenta parágrafo único ao art. 121 da Lei nº 5.184, de 7 de maio de 2014, 

que dispõe sobre a consolidação da legislação referente aos programas sociais, 

de saúde e educacionais que integram o Programa Viver Melhor e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

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

Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer, com votos contrários dos 

vereadores César Rogério Oliva, Ubiratan Ribeiro Figueredo, e Bruna 

Chamas Biondi”. “Arquive-se”. Item - II Processo nº 6765/17. Maria 

Zeneide de França Fernandes Sartori. 1ª Discussão e Votação Adiadas do 

Projeto de Lei que “Altera a redação da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.441, 

de 11 de outubro de 2006, que institui a ‘Campanha Permanente de 

Diagnóstico Precoce do Hipotiroidismo e Hipertiroidismo’, 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”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. Item - 

III Processo nº 1107/19. Mesa Diretora. Discussão e Votação Únicas do 

Projeto de Resolução que “Institui o Diploma ‘Destaque da Guarda Civil 

Municipal’, no âmbito da Câmara Municipal 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”. “Publique-se”. Para fazer 

declaração de voto, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas 
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Biondi, Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva, Américo Scucuglia 

Junior e Gilberto Costa Marques. Item - IV Processo nº 0163/20. Jander 

Cavalcanti de Lira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a publicação pelo Poder Executivo, através de sítio eletrônico oficial, de 

forma anual, acerca da aplicação das Emendas Parlamentares recebidas pelo 

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. Em 

encaminhamento de votação, a Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira 

da Silva pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. Para encaminhar a 

votação, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado 

em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques e 

Bruna Chamas Biondi. Item - V Processo nº 0669/20. Caio Eduardo Kin 

Jesus Funaki. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no 

Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, 

a ‘Semana da História e Memória da Imigração Italiana’ 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 dezenove horas e cinquenta 

e três minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, 

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

Primeiro Secretário. .......................................................................................... 
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