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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS NOVE DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta 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 4ª Sessão Ordinária é 

“Aprovada”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário, que conforme 

comunicação aos srs. vereadores na última sessão, sobre notificação da Decisão 

Liminar, em sede de Mandado de Segurança, impetrado pelo Diretório do PSD, 

César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo para incluir um dos 

veredores daquele partido em uma das comissões permanentes desta Câmara 

Municipal; e considerando que a Meretíssima Juíza não explicitou qual dos 

vereadores, se César Rogério Oliva ou Ubiratan Ribeiro Figueiredo, deveria 

compor a comissão; considerando que os vereadores Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva, Gilberto Costa Marques e Daniel Fernandez Barbosa 

Córdoba,  todos eleitos como membros da Comissão de Finanças e Orçamento 

renunciaram; considerando que, embora o art. 41 do Regimento Interno permita 

a deliberação unilateral do Presidente para designar substituto em caso de vaga 

nas comissões; considerando o entendimento de que deve ser garantido o direito 

de cada vereador eleger os membros das Comissões, na última sexta-feira, dia 

5 de março de 2021, os senhores vereadores foram convocados para nova 

eleição dos membros que comporão a Comissão de Finanças e Orçamento 

no biênio 2021-2022, a ser realizada na sessão de hoje. O Sr. Presidente 

comunica que face à decisão judicial, que deve ser cumprida e antes de se dar 

início à leitura das matérias destinadas ao Expediente, a seguir será procedida 

a uma nova eleição para composição da Comissão de Finanças e Orçamento, 

Biênio 2021-2022. O Sr. Presidente comunica que: de acordo com o artigo 40, 

do Regimento Interno, a eleição das Comissões Permanentes será feita por 

escrutínio público, considerando-se eleito, em caso de empate, o vereador mais 

votado; de acordo com o § 1º, do artigo 40, do Regimento Interno, a votação 

das comissões será feita mediante cédulas impressas, assinadas pelo votante, 

indicando-se o nome dos vereadores, a legenda partidária e as respectivas 
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comissõe; e de acordo com o § 2º, do artigo 40, do Regimento Interno, os 

vereadores concorrerão à eleição sob a mesma legenda pela qual foram eleitos. 

O Sr. Presidente comunica que será procedida à  votação da Comissão De 

Finanças e Orçamento. Estando os senhores vereadores de posse das cédulas 

de votação, o Sr. Presidene esclarece que, após a chamada, deverão declarar 

seu voto, entregando-as, devidamente preenchidas e assinadas. O Sr. Presidente 

passa a plavra ao 1º Secretário, para proceder à chamada nominal dos srs. 

vereadores. Assim é procedido. Concluída a votação, o Sr. Presidente suspende 

os trabalho para apuração dos votos. O Sr. Presidente reabre a Sessão e anuncia 

o resultado da votação da: Vereador Daniel Fernandez Córdoba Barbosa - 

PSDB, com 11 (onze) votos; Vereador Gilberto Costa Marques - AVANTE, 

com 11 (onze) votos; Vereador Roberto Luiz Vidoski – PSDB, com 16 

(dezesseis) votos; Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo - PSD, com 16 

(dezesseis) votos; e  Vereadora Thaiane Spinello – NOVO, com 17 

(dezessete) votos, ficando os mesmos eleitos para a Comissão de Finanças e 

Orçamento, para o biênio de 2021/2022. O Sr. Presidente solicita aos senhores 

vereadores eleitos para que se reunam no prazo regimental, a fim de escolherem 

o presidente e o vice-presidente da comissão. Para declarar voto, fazem uso da 

palavra os vereadores César Rogério Oliva e Gilberto Costa Martins. Pela 

ordem, o Vereador Roberto Luiz Vidosk solicita a suspenção da Sessão, para 

que os membros da Comissão de Finanças de Orçamento façam a votação do 

presidente e o vice-presidente da comissão. O Sr. Presidente suspende a Sessão 

por 3 (três) minutos. O Sr. Presidente reabre a Sessão e anuncia resultado da 

voação, realizada pelos membros da Comissão de Finanças de Orçamento: 

para o cargo de Presidente foi eleito o Vereador Daniel Fernandez Córdoba 

Barbosa, com 4 (quatro) votos, e para o cargo de Vice-Presidente foi eleito o 

Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo, com 4 (quatro) votos. Pela ordem, faz 

uso da palavra o Vereador Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. A seguir, o Sr. 

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

que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 

0980/21. Prefeitura Municipal. 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.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0867/21. Bruna 

Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui a unificação do acesso aos leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para atendimento a pacientes graves da 

COVID-19, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0870/21. Rodnei Claudio 

Alexandre. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa Obesidade Zero' na rede 
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municipal de saúde de São Caetano do Sul e da outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0871/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Proíbe a 

comercialização ou uso de coleira de choque em cães, 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. 0872/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Proíbe a cobrança de taxas de emissão 

e registro de documentos comprobatórios acadêmicos e escolares pelas 

instituições educacionais, 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. 0873/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a isenção, ao doador de sangue, do pagamento de taxas 

de inscrição em concursos públicos municipais e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0874/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

sepultamento de animais domésticos em cemitérios do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0877/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana da Educação 

Especial na Perspectiva Inclusiva' e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0914/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a autorização 

para circulação e permanência de cães nos parques municipais da cidade de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0915/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

projetos arquitetônicos contemplarem projetos técnicos para instalação de 

energia fotovoltaica.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 0918/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei 

que "Institui a obrigatoriedade do fornecimento de, no mínimo, uma unidade 

de pão francês por aluno, em cada turno, matriculado na Rede Municipal de 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0922/21. Fábio 

Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a promoção da 

valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0926/21. 

Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de que todas as compras e contratos de prestação de serviços, realizadas pelo 
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Poder Executivo Municipal, no combate ao COVID-19, sejam informadas à 

Câmara Municipal, atendendo a excepcionalidade da pandemia e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0779/21. Jander Cavalcanti De Lira e outros. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando pelos membros da 

"Comissão de análise da concessão de auxílio emergencial para as vítimas do 

desabamento", pela Lei nº 5.765, de 02 /08/19, que dispõe sobre a concessão 

de auxílio emergencial às famílias vítimas do desabamento ocorrido no imóvel 

da rua Heloísa Pamplona, 511, esquina com a rua Conde Francisco Matarazzo, 

406, a fim de enviar Projeto de Lei a câmara, versando sobre alteração naquela 

Lei, que aumente o valor do benefício pecuniário, a título de auxílio 

emergencial, de R$ 400,00 para R$ 600,00, a partir do mês de janeiro/21, e que 

estenda o período de vigência desta concessão para o ano de 2021. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0868/21 e 0869/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que realize estudos necessários para restauração e otimização 

das piscinas públicas oficiais e de iniciação do Conjunto Aquático Leonardo 

Speratte; e que realize estudos para a criação de um projeto de orientação a 

atividade física para cardiopatas, hipertensos e diabéticos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0878/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando estudos e tratativas visando a melhoria da 

iluminação nas proximidades do CECAPE Drª Zilda Arns, rua Tapajós nº 300 

- bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0879/21 a 0883/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de 

bebedouros unificados para pessoas e animais de estimação na avenida 

Presidente Kennedy; a continuidade do benefício "Cartão Merenda Escolar" 

aos estudantes que não retornaram às aulas presenciais; a suspensão do 

estacionamento rotativo pago (Zona Azul); a continuação do auxílio moradia 

aos ex-moradores do edifício Di Thiene; e a poda de árvore, situada na rua José 

Salustiano Santana 71, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0884/21. Rodnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando realize estudos para a implantação de uma escola bilíngue 

(português/inglês) no munícipio de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0887/21 e 0888/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para fazer o plantio de uma árvore na rua Gurupi, 

53. bairro Nova Gerty; e estudos que viabilizem a demarcação de "carga e 

descarga", na rua Rafael Correa Sampaio, altura do nº 1224 - bairro Santa 

Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0890/21. Rodnei Claudio 
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Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação 

de mão única, na rua João Spinello, no sentido da rua José Salustiano Santana 

para a rua Capivari. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0892/21 a 0894/21. 

Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que classifique os estabelecimentos de 

prestação de serviços de educação física, como as academias, de todas as 

modalidades, públicos e privados, como serviço essencial, obedecidas as 

determinações do Ministério da Saúde; estudos com vistas a realizar o 

alteamento da avenida Presidente Kennedy, próximo à rua Santo André - bairro 

Boa Vista; e que instale lombofaixa (faixa de travessia elevada), na avenida 

Presidente Kennedy, altura do número 3.610, próxima da confluência com a 

rua Santo André, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0896/21. Thaiane Spinello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a desapropriação por interesse público do antigo terreno do ADC-

GM, a fim de transformar o imóvel em patrimônio histórico-cultural do 

município ante seu relevante valor para a sociedade sulsancaetanense, 

conforme abaixo assinado de munícipes em anexo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0897/21 a 0899/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: viabilizar estudos para a criação de uma escola de artesanato 

sustentável para a terceira idade no âmbito do município de São Caetano do 

Sul; viabilizar estudos para a criação da escola de costura sustentável para a 

terceira idade no âmbito do município de São Caetano do Sul; e viabilizar 

estudos para manter o município de São Caetano do Sul com as regras da fase 

laranja, permitindo o funcionamento e salões de beleza, academias, 

restaurantes, escritórios e comércios, com capacidade limitada a 40% (quarenta 

por cento), até às 20h. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0900/21 e 

0901/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a concessão do auxílio funeral 

especial e do ressarcimento, à pessoa ou família com ente vítima do COVID-

19 ou com impossibilidade de custear as despesas do serviço funeral, enquanto 

perdurar emergência decretada para enfrentamento da doença e do pós-

pandemia; e , que sejam realizadas obras de manutenção na calçada, sito à 

avenida Goiás, número 600. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0902/21. 

César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

considerando a ocupação de 88% dos leitos da enfermaria covid e de 80% dos 

leitos da UTI COVID, que se digne a determinar com máxima urgência, as 

providências necessárias para intensificação da fiscalização e repressão de 

festas e aglomerações clandestinas, tendo em vista que tais eventos são alguns 
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dos grandes responsáveis pela disseminação do coronavírus, ampliando a 

equipe, os dias e o horário de atuação dos fiscais. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0903/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a melhoria da iluminação na rua Antônio Gallo - bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0904/21 a 0911/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: considerando a ocupação de 88% dos 

leitos da Enfermaria COVID e de 80% dos leitos da UTI COVID, considerando 

as recomendação em cartilhas técnicas do Governo do Estado de São Paulo, 

considerando a formação de filas e do tempo de espera pelo público idoso, que 

se digne a determinar com máxima urgência determinar a ampliação dos postos 

fixos de vacinação, bem como a implantação de postos volantes para tanto; 

considerando a ocupação de 88% dos leitos da Enfermaria COVID e de 80% 

dos leitos da UTI covid, considerando as recomendação em cartilhas técnicas 

do Governo do Estado de São Paulo, considerando a formação de filas e do 

tempo de espera pelo público idoso, que se digne a determinar com máxima 

urgência a extensão do horário de vacinação, inclusive aos finais de semana e 

feriados; considerando a ocupação de 88% dos leitos da Enfermaria COVID e 

de 80% dos leitos da UTI COVID, que se digne a determinar com máxima 

urgência, as providências necessárias para que se proceda o aumento da oferta 

de transportes públicos coletivos; considerando a ocupação de 88% dos leitos 

da Enfermaria COVID e de 80% dos leitos da UTI COVID, que se digne 

determinar, com máxima urgência, a reativação dos bloqueios de trânsito, para 

medição de temperatura e testagem seletiva para o coronavírus; considerando 

a ocupação de 88% dos leitos da Enfermaria COVID e de 80% dos leitos da 

UTI COVID, que se digne determinar com máxima urgência, a reativação do 

"drive thru" da testagem rápida em massa; estudos e tratativas visando a 

avaliação da pertinência de se alugar novamente (ou talvez adquirir) um 

aparelho de tomografia, para atender à demanda crescente de novos pacientes 

com suspeita de contágio pelo novo coronavírus, sem que isso precise ser feito 

com dispensa de licitação, a preço fora dos atuais padrões no mercado, e 

obviamente, sem deixar a cidade à mercê do equipamento fora das 

especificações técnicas exigidas, ao puro arbítrio do que a empresa fornecedora 

quiser entregar, novamente; considerando a ocupação de 88% dos leitos da 

Enfermaria COVID e de 80% dos leitos da UTI COVID, considerando as 

recomendação em cartilhas técnicas do Governo do Estado de São Paulo, que 

se digne a determinar com máxima urgência a oferta de protetores faciais (“face 

shields”) ou óculos de proteção, bem como aventais descartáveis ou 

higienização diária dos de tecido a todos os profissionais da saúde ativos no 

atendimento de pacientes com coronavírus, ou destacados para a ação de 
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vacinação; e as providências necessárias para "reforço" dos estoques de 

máscaras cirúrgicas e N-95 (TFF2), aventais descartáveis, protetores faciais, 

álcool em gel, agulhas e seringas, respiradores artificiais, oxigênio, produtos de 

limpeza e desinfecção de ambientes e de testes variados para detecção do 

coronavírus. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0913/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a inclusão de pão 

francês no cardápio das merendas das escolas municipais, por turno. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0916/21 e 0917/21. Rodnei Claudio 

Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a implantação de O.D.S. "Objetivo 

Desenvolvimento Sustentável" na Rede Municipal de Ensino; e providências 

no sentido de realizar estudos para a implantação de uma academia de 

musculação completa, uma área para fisioterapia, uma área para avaliação 

física e fisiologia esportiva e um consultório de medicina esportiva, um espaço 

multidisciplinar para ser usado pelos atletas de todas as modalidades esportivas 

do munícipio, no centro de treinamento esportivo Mario Chekin, no bairro São 

José. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0919/21 a 0921/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o parcelamento ou anistia parcial de débitos dos 

munícipes junto à USCS; a anistia fiscal sobre juros e multas total ou parcial 

do ISS para exercício de 2021; e o recapeamento e conserto de um buraco no 

leito carroçável da alameda Cassaquera, em frente ao número 73, bairro 

Barcelona, conforme fotos anexas. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0923/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a anistia parcial sobre a taxa de lixo recolhida pelo SAESA. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0924/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a nova suspensão das aulas 

presenciais nas escolas municipais, durante o período de agravamento da 

pandemia da COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0929/21 a 

0931/21. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

estudos criteriosos de viabilidade para que seja feito nos alunos da rede pública 

municipal o "Teste de Ishihara", usado para detectar o daltonismo; a criação do 

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) no município de São 

Caetano do Sul; e estudos para a concessão de auxílio aluguel às mulheres 

vítimas de violência doméstica residentes no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0933/21. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando considerando o iminente ingresso de 

São Caetano do Sul na fase vermelha do plano São Paulo, que se digne a 

decretar com máxima urgência a inclusão das atividades econômicas de 
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transporte de cargas e estruturas logísticas, como galpões e armazéns, no rol de 

serviços essenciais autorizados a funcionar mesmo nas fases mais restritivas 

dos planos de combate ao coronavírus. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0935/21 a 0937/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização 

do serviço de retirada e remoção de veículos, em estado de abandono evidente, 

sem procedência nas vias públicas e logradouros municipais; a realização do 

serviço de limpeza, do córrego “Ribeirão do Moinho”, no perímetro 

compreendido desde a avenida Goiás até a via férrea CPTM, pelo menos, área 

que divide as instalações do Corpo de Bombeiros com área da General Motors 

do Brasil; e o serviço de manutenção, limpeza e desentupimento de bueiros nos 

arredores da rua Aurélia, bairro Santa Paula, onde encontra-se instalado o 

Hospital de emergência municipal, "Albert Sabin". “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0938/21 e 0939/21. Bruna Chamas Biondi. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a criação do programa de espaço infantil noturno, em Atenção à 

Primeira Infância no município de São Caetano do Sul, de acordo com as 

diretrizes do Plano Nacional Primeira Infância - PNPI, do Marco Legal da 

Primeira Infância - Lei federal nº 13.257, de 8 de março de 2016; e a criação 

do programa casa abrigo, em atenção às condições mínimas para a oferta e 

manutenção de serviço de acolhimento de mulheres e seus dependentes em 

situação de violência doméstica e familiar em casas-abrigos, de que trata o 

inciso II do art. 35 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da 

penha. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0946/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a inclusão dos fiscais da 

secretaria municipal de planejamento - SEPLAG - na lista de prioritários para 

receber a vacina contra COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0949/21 a 0951/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a retomada 

dos agendamentos de consultas na rede municipal de saúde, que foram 

suspensos, no município, desde a anunciação da fase vermelha no estado de 

São Paulo; a contratação de médico geneticista, para atendimento dos pacientes 

crianças e adolescentes que fazem tratamento e acompanhamento pela rede 

pública municipal no CTENEN - Centro de triagem Neonatal e Estimulação, 

situado à alameda Conde de Porto Alegre, nº 800, no bairro Santa Maria; e a 

implantação de brinquedos adaptados para crianças especiais na praça, situada 

em frente a Fundação Anne Sullivan, na esquina da rua Tibagi com a alameda 

Conde de Porto Alegre, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0952/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a contratação emergencial de profissionais da saúde, 
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visando a complementação da força de trabalho das unidades de serviços de 

saúde, para o atendimento à população no combate à pandemia do novo 

coronavírus (2019-ncov). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0955/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a substituição da distribuição de marmitex que são fornecidos a alguns 

servidores como os que atuam na garagem municipal, GCM's em postos fixos 

e alguns funcionários da zeladoria, pelo cartão vale alimentação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0960/21 a 0962/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a possibilidade de funcionamento dos comércios, escritórios, 

restaurantes, salões de beleza e academias, em horários restritos e com redução 

na capacidade de ocupação, porém com aumento efetivo da fiscalização dos 

órgãos competentes; realização de recapeamento asfáltico da travessa 

localizada na rua Maceió número 82, bairro Barcelona; e a possibilidade de 

retirada do asfalto colocado sobre as grelhas dos ralos lineares na rua Platina, 

próximo à praça Professor Jarbas de Carvalho, bairro Prosperidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0967/21 a 0969/21. Jander Cavalcanti de 

Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: implantar, com urgência, sinal de internet 

adequado e de excelente qualidade, em todas as escolas municipais; que sejam 

adquiridas vacinas para todos os munícipes e todos os funcionários públicos 

que não residam na cidade; e a implantação com urgência de sinal de internet 

adequada e de excelente qualidade na EMEF Elvira Paolilo Braido. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0973/21 a 0976/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda das árvores na alameda Conde de Porto Alegre, nº 

1540 no bairro Santa Maria na EMI Marily Chinaglia Bonaparte; a poda de 

árvore na alameda Conde de Porto Alegre, altura do nº 1500 no bairro Santa 

Maria; analisar e acompanhar as árvores que estão com cupins na raiz do 

município; e a implantação de galerias pluviais nos arredores da rua Aurélia, 

bairro Santa Paula, onde encontra-se o Hospital de emergência municipal, 

"Albert Sabin". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0979/21. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a aplicação de 

isenção tributária ou dilação dos prazos das obrigações municipais para as 

micro e pequenas empresas que estão sendo afetadas economicamente durante 

a pandemia do COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0981/21. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

retomada das agendas de consultas ambulatoriais e exames realizados nos 

equipamentos públicos do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0983/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando recolhimento de veículos abandonados, na rua 28 de Julho altura 

do nº 77 no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0985/21 

a 0987/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que melhore a 

iluminação da rua Catrip, bairro Barcelona; a criação de rampa de 

acessibilidade na rua Manoel Pedro Vilaboim, altura do número 238, bairro 

Olímpico; e a pintura de demarcação de vaga de estacionamento para pessoas 

com deficiência, na rua Manoel Pedro Vilaboim, altura do número 238, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0989/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a viabilidade da 

implantação do estatuto da Guarda Civil Municipal - GCM, que inclui plano de 

carreira, cargos e salários. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0991/21. 

Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

criação de um estúdio municipal de música. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0876/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0947/21. 

Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Daisi Pinto 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0948/21. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do jovem David Silva de Jesus. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0966/21. 

Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Dr. Jarbas Miguel 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0990/21. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Manuel Dias Simões. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0992/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Marcelo 

Soares dos Santos. 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 do 



 

 

hae  11 

Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre 

Edil: Américo Scucuglia Junior. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante. 

O Sr. Presidente dá proceguimento à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: César Rogério Oliva. O 

Presidente solicita e a 3ª Secretária, Vereadora Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva, assume a presidência da Mesa e dá proceguimento à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

Cícero Moreira Alves, Gilberto Costa Marques, Jander Cavalcanti de Lira, 

Eclerson Pio Mielo, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Matheus Lothaller 

Gianello, Rodnei Claudio Alexandre e Thaiane Spinello. O Vereador Eclerson 

Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. 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 6765/17. Maria Zeneide de França Fernandes Sartori. 2ª Discussão 

e Votação 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 2º Turno”. 

“Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto 

Costa Marques. Item - II Processo nº 0669/20. Caio Eduardo Kin Jesus 

Funaki. 2ª 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 2º 

Turno”. “Publique-se.” Item - III Processo nº 3397/19. César Rogério Oliva. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgação no site da Prefeitura Municipal da destinação 

dos valores arrecadados com as multas de trânsito lavradas no Município, e dá 

outras providências”. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador 

César Rogério Oliva, pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em 

votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item - IV Processo nº 0228/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 
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favorável à Moção de Repúdio ao aumento de impostos de vários setores, em 

mais de R$ 7 bilhões, promovidos pelo Governador do Estado de São Paulo, 

João Doria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se.”. Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Ubiratan Ribeiro Figueiredo, 

Gilberto Costa Marques e Bruna Chamas Biondi. O Sr. Presidente reafirma a 

convocação das Comissões, tendo-se vista Projeto de Lei, que será 

disponibilizado amanhã pela manhã, para que na próxima quinta-feira possam 

emitir pareceres, pois trata-se de Projeto de Lei que autoriza o município de 

São Caetano do Sul aderir ao Consórcio Nacional de Municípios para que, com 

recursos próprios e outros, possa adquirir de forma direta, vacinas para a  nossa 

população; na quinta-feira, 19h00, pelo site oficial e redes sociais da Câmara, 

será realizada “live” com as três vereadoras da Câmara, Thaiane Spinello, 

Bruna Chamas Biondi e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, de debate 

produtivo sobre as políticas públicas que a nossa cidade tem ou deveria ter, em 

razão do Dia Internacional das Mulheres; e que, partir de amanhã passam a 

vigorar protocolos rigorosos e informa que a partir da próxima terça-feira a 

Sessão será remota, e a qualquer vereador que tiver alguma dificuldade e 

relação  a conexão ou acessibilidade, a Diretoria de Comunicação ou a Diretoria 

de Tecnologia da Câmara dará o suporte necessário. Esgotados os motivos que 

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

e cinquenta e cinco 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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