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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, 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. 

 

 

 

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

registrada por meio de sistema eletrônico, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson 

Pio Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 5ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador 

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

Expediente. Processo nº. 0816/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.623, DE 04/01/21. 

“Ciente”. Processo nº. 1051/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera 

o caput do art. 2º e o § 1º do art. 3º, ambos da Lei nº 5.580, de 09 de novembro de 

2017, que institui o programa auxílio uniforme escolar e dá outras providências.". 

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

nº. 0927/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder 

Executivo a firmar convênio com clínicas e hospitais particulares, 

preferencialmente do município, para prestação de serviços de consultas e exames 

complementares ao SUS, em caráter excepcional, enquanto perdurar a pandemia 

ocasionada pela COVID-19 e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0928/21. Américo 

Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Concede aos estabelecimentos comerciais 

de serviços não essenciais, suspensão de pagamento de impostos e taxas 

municipais durante o período de fechamento obrigatório do estabelecimento 

enquanto perdurar a pandemia ocasionada pela COVID-19, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0932/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Autoriza o Poder Executivo a realizar a compra de vacinas com eficácia 

comprovada contra o novo coronavírus (COVID-19) aprovadas pela ANVISA e 

não fornecidas pelo programa nacional de imunizações e dá outras providências.". 

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

nº. 0940/21. Bruna Chamas Biondi e outros. Projeto de resolução que "Altera 

dispositivos do Regimento Interno da câmara de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.". "Nos termos do art. 206 do Regimento Interno, encaminhe-se 
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à Mesa Diretora para Manifestação Prévia". Processo nº. 0941/21. Bruna 

Chamas Biondi. Projeto de Lei que "instituí o dossiê das mulheres 

sulsancaetanenses, 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. 0942/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Institui o 'Programa de Atenção Humanizada ao Aborto Legal e Juridicamente 

Autorizado', no âmbito no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0943/21. Eclerson 

Pio Mielo e Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que "Dispõe sobre autorização 

ao Poder Executivo para 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 e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0944/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Institui a obrigatoriedade da instalação de salas adequadas a mulheres em fase 

de amamentação, nas repartições municipais de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0945/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Institui a 'Campanha de Enfrentamento ao Assédio e à Violência Sexual', 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. 

0953/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Cria a Lista Suja do 

Machismo, para promoção de ações afirmativas específicas da iniciativa privada, 

conveniada ou concessionária ou contratada pelo poder público municipal e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 0954/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul, o 'Dia da Visibilidade Lésbica', e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0956/21. 

Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Estabelece as diretrizes para a criação 

do programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto, para atendimento à pessoa 

grávida, durante período gravídico-puerperal, 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. 0957/21. Bruna Chamas Biondi. 

Projeto de Lei que "Institui o Ensino de Defesa Pessoal para Mulheres, nas praças 

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

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

0958/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a "Semana da 
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Educação Sexual" e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0959/21. Bruna Chamas 

Biondi. Projeto de Lei que "Estabelece diretrizes para o acompanhamento do 

Parto Domiciliar - PD, no âmbito da rede municipal de saúde de São Caetano do 

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

Processo nº. 0965/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Fomenta a Patrulha Maria da Penha, por meio de políticas 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. 0982/21. Américo 

Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 4º, revoga os §§ 1º 

e 2º do art. 4º, e acresce o parágrafo único ao art. 4º, todos da Lei nº 5.087, e 29 

de junho de 2012, que institui a gratificação pelo exercício de Atividade 

Operacional Diferenciada de Segurança em situações ou eventos especiais aos 

servidores da Guarda Civil Municipal que especifica e dá outras providências.". 

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

nº. 0995/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a garantia da 

realização, na rede municipal de saúde, do exame de sangue CPK aos recém-

nascidos, para diagnosticar a distrofia muscular duchenne no município de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0996/21. César Rogério Oliva. 

Projeto de Lei que "Assegura às pessoas com deficiência o atendimento e a 

acessibilidade em Centros de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde, 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. 0997/21. César 

Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição de inauguração e 

entrega de obras públicas inacabadas 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. 0998/21. César Rogério Oliva. Projeto de 

Lei que "Institui o programa de incentivo à contratação de mulheres em situação 

de violência doméstica no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1004/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Instituí, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul, o "Dia Tereza de Benguela e da Mulher Negra” e dá outras providências.". 

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

nº. 1005/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa de 

Efetivação das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto', 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. 1006/21. Bruna 

Chamas Biondi. Projeto de Lei que "instituí, no Calendário Oficial de Datas e 
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Eventos do Município de São Caetano do Sul, o "Dia de Luta contra o 

Encarceramento da Juventude Negra", e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1007/21. 

Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "instituí, no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o “Dia Marielle Franco de 

Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres Negras, LGBTQIA+ e 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1008/21. Bruna Chamas Biondi. 

Projeto de Lei que "instituí, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, o “Dia da Luta contra a Homofobia, 

Lesbofobia, Bifobia e Transfobia” e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1009/21. Eclerson 

Pio Mielo. Projeto de Lei que "Autoriza a adesão do município de São Caetano 

do Sul à Rede Nacional de Governo Digital e dá outras providências.". “Às 

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

1010/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a garantia de 

acesso à internet, com fins educacionais, aos alunos e professores de baixa renda 

inseridos na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências.". “Às 

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

1011/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre startups, apresenta 

medidas de estímulo à criação dessas empresas, estabelece incentivos aos 

investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios no município 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1036/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Estabelece medidas emergenciais de proteção às mulheres em situação de 

violência, durante a vigência de estado de calamidade pública decretado pelo 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1037/21. Thaiane Spinello. Projeto de Lei 

que "Cria o canal de denúncia de assédio e bullying para crianças e adolescentes 

e estabelece procedimentos a serem seguidos pelas escolas do município de São 

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

Orçamento”. Processo nº. 1038/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Estabelece o percentual sobre o superávit da USCS destinado a bolsas de 

estudos aos munícipes da cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

nº. 1052/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

concessão de auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica, no 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1072/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Fomenta a prevenção a diabetes nas 



 

 

hae  5 

creches e escolas do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

nº. 1073/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a 

ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.838, de 17 de março de 2020, que institui, no 

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

semana 'Quebrando o Silêncio em Pprol da Mulher Vítima de Violência' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1074/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Institui o programa voluntário "Adote uma Lixeira", 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. 1077/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Estabelece o plantio de uma muda 

de árvore por unidade construída, como condição adicional à obtenção das 

licenças que especifica para a construção de unidades habitacionais e comerciais, 

no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1081/21. 

Rodnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre política pública 

municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com 

transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 0993/21 e 

0994/21. Rodnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: verificar a viabilidade de 

fazer um recuo na área do ponto de ônibus localizado à rua Capivari, em frente ao 

número 500, bairro Mauá; e a elaboração de Decreto Municipal para concessão 

de autorização aos professores servidores públicos vinculados à Secretaria 

Municipal de Esporte, Lazer Juventude - SELJ, para que possam prestar serviços 

profissionais às instituições conveniadas e contratadas, através de chamamento 

público nas modalidades esportivas, para fomento dos esportes de alto rendimento 

na cidade, na forma da Lei federal nº 13.019/14. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0999/21 e 1000/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

retomada dos agendamentos de exames laboratoriais na rede pública municipal de 

saúde, que foram suspensos desde a anunciação da fase vermelha no estado de 

São Paulo; e a contratação de profissionais da saúde, terapeutas das seguintes 

áreas: fonoaudióloga, terapia ocupacional e fisioterapeutas, para sanarem a fila de 

espera e desta forma atender proporcionar um atendimento de qualidade às 

crianças e adolescentes que fazem tratamento no referido Centro de Triagem 

Neonatal e Estimulação - CTENEN, situado à alameda Conde de Porto Alegre, nº 

800, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1001/21 a 

1003/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre a proibição de afixação de cartazes e folhetos nos 

postes de iluminação pública do município; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre instituir a campanha "Coração de Mulher"; e o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação e implantação do 

programa "Adote um Atleta". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1012/21 e 

1013/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação dos 

times nas modalidades de futebol feminino de campo e de salão, no âmbito do 

município; e priorizar a vacinação contra o coronavírus COVID-19 aos servidos 

do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, no âmbito do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1016/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando reparos no telhado e limpeza das calhas 

do CRAS - Centro de Assistência Social, localizado na rua Nelly Pellegrino nº 

930 - Vila Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1018/21 e 1019/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: obra de acessibilidade nos passeios 

públicos de todo o entorno do fórum de São Caetano do Sul, objetivando a 

instalação de rampas que viabilizem o acesso de deficientes físicos e pessoas com 

mobilidade reduzida; e que seja providenciada obra de acessibilidade no passeio 

público da estrada das Lágrimas, nas proximidades da bica da Paz, objetivando o 

deslocamento de hidrante e poste de energia elétrica irregularmente instalados no 

meio deste, impedindo a circulação de cadeirantes, conforme foto anexa. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1020/21 a 1025/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de bancos no terminal de ônibus José Montilha, 

situado na altura do número 200 da rua Boa Vista no bairro Nova Gerty; a 

instalação de lombofaixa na rua dos Meninos, nº 555, em frente à escola o 

Semeador Escola Metodista - AMAS; a instalação de lombofaixa na rua Marlene, 

nº 500, em frente à escola adventista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas no bairro Nova Gerty e suas divisas; urgência na implantação de 

sistema semafórico atualizado, no cruzamento da rua Boa Vista com a rua. Prestes 

Maia na Vila Gerty; e a instalação de lombofaixa na rua Marlene, nº 331, em 

frente à escola EMEF Padre Luiz Capra. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1028/21 a 1030/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a liberação da 

primeira parcela do 13º salário aos profissionais de enfermagem; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e frequentes na rua Serafim Carlos - 

Cerâmica; e instituir programa de auxílio emergencial no valor R$ 600,00 para 

taxistas e seus prepostos e motoristas de transportes escolares e auxiliares. “Ao 



 

 

hae  7 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1031/21 e 1032/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que retorne em caráter de urgência o cartão merenda aos alunos 

devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino, até o retorno total 

das aulas presenciais; e que a partir de hoje, dia 08/03/2021, suspendam em caráter 

de urgência todas as aulas presenciais nas escolas municipais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1033/21 a 1035/21. Caio Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a reforma e/ou substituição dos revestimentos, bem como melhora na 

iluminação na praça Cardeal Arcoverde e vias adjacentes - Centro; a instalação de 

alarmes sonoros em locais estratégicos, com o objetivo de alertar a população 

acerca do risco de inundações e enchentes; e contratar pelo menos mais dois 

agentes de Defesa Civil e motoristas, para o Departamento de Defesa Civil do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1040/21 e 1041/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a suspensão da cobrança referente ao 

estacionamento rotativo nos locais próximos aos hospitais, e pontos de vacinação 

de imunização contra a COVID-19, enquanto a cidade estiver obedecendo o Plano 

Vermelho e Roxo, imposto pelo Governo Estadual; e a criação da Delegacia do 

Idoso na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1042/21 a 1044/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização 

do ponto de ônibus na alameda Conde de Porto Alegre, altura do n° 1540, bairro 

Santa Maria, em frente à EMI Marily Chinaglia Bonaparte; a poda técnica de 

árvore localizada na rua Bom Pastor, 15, no bairro São José; e resolver o 

alagamento durante as chuvas na travessa Vicente Timpano, 53 Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1047/21 a 1049/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: viabilizar a testagem tipo RT-PCR para detecção da COVID-

19 nas Unidades Básicas de Saúde do município; seja informado aos munícipes 

os protocolos de tratamento orientados durante e pós COVID-19; e que seja 

realizado convênio ou parcerias com farmácias do município, para realização da 

testagem tipo RT-PCR, visando a detecção da COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1062/21 a 1067/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

realização da poda de árvore sito a rua Capivari altura do número 221; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da rua Pinheiro 

Machado com a rua São Paulo; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas mediações da rua Amazonas, altura do número 2301, no bairro 

Oswaldo Cruz; que realize o recapeamento asfáltico na rua Rio Grande da Serra, 
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altura do número 259, no bairro Mauá; a pintura demarcando a sinalização "pare", 

na rua Diadema, na altura de seu cruzamento com a rua Rio Grande da Serra, no 

bairro Mauá; e a repintura demarcando "embarque e desembarque", na rua 

Humberto de Campos, altura do número 600, no bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1076/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a inclusão, na lista de vacinação contra a 

COVID-19, como grupo prioritário, os balconistas de farmácias. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1079/21 e 1080/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de parkímetros com "botons" recarregáveis, além 

dos métodos de cobranças já existentes; e a instalação de uma rotatória, no ponto 

onde se encontram as ruas Capivari com a Constantino de Moura Batista, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1083/21. Bruna Chamas Biondi. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando na pessoa do secretário da 

pasta, Senhor Fabrício Coutinho de Faria, que estenda às escolas particulares a 

determinação de suspender as aulas presenciais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1085/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estudos e tratativas para a instalação de aparelhos de ar-condicionado 

nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social unidade Nova 

Gerty - CRAS Nova Gerty, situado na rua Nelly Pellegrino, 930 no bairro Nova 

Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0885/21. Cícero Alves Moreira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Governo do Estado de São Paulo, 

visando providências sobre a imunização prioritária, aos profissionais da área de 

Educação, contra o COVID-19. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Processo nº. 

0886/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS , visando a poda de árvore na rua 

Nestor Moreira, 367 no bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0889/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa CPTM - Sede, visando providências na 

adequação da estação ferroviária São Caetano do Sul, para atender aos usuários, 

idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0891/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos 

cooperados da Cooperativa Cooptresc pelo dia mundial das catadoras e catadores. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra a 
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Vereador Bruna Chamas Biondi. Processo nº. 0895/21. Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à USCS-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. 0912/21. César Rogério 

Oliva e outros. Requerimento solicitando envio de ofício à Medical Health, nome 

fantasia da Santo André Planos de Assistência Médica Ltda, visando a fim de 

convidar o diretor e/ou representante da empresa designada para apresentar 

esclarecimentos sobre pagamentos ou falta de pagamentos da prefeitura ao plano, 

e do plano aos hospitais e clínicas conveniadas, a qualidade dos serviços prestados 

e rede credenciada. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

vereador Cesar Rogerio Oliva e Roberto Luiz Vidoski. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa 

Marques. Processo nº. 0963/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE visando que 

intensifique, de imediato, a limpeza interna dos ônibus durante todas as paradas, 

com a utilização de produtos de ação eficaz contra vírus. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0964/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE visando que 

sejam instalados recipientes com álcool em gel nas portas de entrada e saída de 

cada ônibus em circulação no município. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0972/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Polícia Civil 

do Estado de São Paulo (PCSP), pelo excelente trabalho realizado na participação 

da operação nacional denominada “Resguardo”, na pessoa de seu Delegado Geral, 

o Dr. Ruy Ferraz Fontes, pela sua maestria na “Operação Resguardo”. Colocado 

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

em votação, fica "". Processo nº. 0977/21. Thaiane Spinello. Moção de apoio à 

GCM, à Polícia Militar e à Vigilância Sanitária, pelo excelente trabalho 

desenvolvido no controle da pandemia neste último domingo, 07/03/2021. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0988/21. Caio Martins 

Salgado. Moção de apoio à Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança 

- ABRACE, na pessoa de seu diretor, Cassiano Teixeira, na luta para não perder 

seus direitos, que incluem plantar, colher, manusear e produzir produtos à base de 

canabidiol, com a finalidade de tratamentos de determinadas patologias. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra os 

vereadores Caio Martins Salgado, Bruna Chama Biondi e César Rogério Oliva. 

Processo nº. 1026/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no bairro Nova Gerty 

e suas divisas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1045/21. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel 

- Distribuição São Paulo - SCS visando a implantação de um poste de iluminação 

na alameda Conde de Porto Alegre, altura do n° 1540, bairro Santa Maria em 

frente a EMI Marily Chinaglia Bonaparte. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1054/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento à 

Mesa Diretora visando determinar a instituição de uma Comissão Especial para 

tratar de assuntos relativos às cooperativas de catadores de material para 

reciclagem no município de São Caetano do Sul, com 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. 1055/21. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento à Mesa Diretora visando determinar a 

instituição de uma Comissão Especial para tratar de assuntos específicos 

pertinentes à USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com 

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. 1070/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

mediações da rua Pinheiro Machado com a rua São Paulo. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1071/21. Roberto Luiz Vidoski. 

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

ostensivas nas mediações da rua Amazonas altura do número 2301, no bairro 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1084/21. 

Bruna Chamas Biondi. Moção de apoio em solidariedade à Vereadora Camila 

Valadão do PSOL Vitória ES que sofreu ataques machistas durante a sessão no 

Dia Internacional de Kuta das Mulheres. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra Bruna Chamas Biondi. 

Processo nº. 0850/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS visando informações acerca 

do terreno localizado na rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria, divisa 

com o município de Santo André. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Caio Martins Salgado e 

Gilberto Costa Marques. Processo nº. 0851/21. Caio Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Comgás visando informações 

acerca do terreno localizado na rua Domingos Graciute Neto, bairro Santa Maria, 

divisa com o município de Santo André. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0859/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

informações sobre falta de energia recorrente na avenida Conde de Porto Alegre, 

bairro Santa Maria. 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 Cícero Alves Moreira. Pela ordem, fazem uso 

da palavra os vereador Roberto Luiz Vidoski. Processo nº. 1014/21. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento de Danilo Carvalho. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1015/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Lucilia dos Santos Elias. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1027/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Celso Luís Pavão. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1039/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

falecimento da Vereadora Marilda Brandão. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1068/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Manoel Alves. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1069/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Edson Palomares Sobrinho. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1078/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

falecimento do Senhor José Ortega. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 1082/21. Rodnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando 

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

Senhora Marcelina António. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1086/21. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando 

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

ilustríssima Vereadora do município de Santo André, Senhora Marilda Brandão. 

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. Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação 

Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Américo Scucuglia Junior, 

Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva, Cícero Alves Moreira e Daniel 

Fernandez Córdoba Barbosa. O Presidente solicita e o Vereador Marcel Franco 

Munhoz assume a presidência da Mesa, dá proceguimento à chamada nominal 

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

Pio Mielo, Gilberto Costa Marques e Jander Cavalcanti de Lira. O Vereador 

Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente procede à 

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

Edis: Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Matheus Lothaller Gianello 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 0043/21. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a redação do 

caput e do inciso I, do art. 3º da Lei Municipal nº 4.904, de 23 de junho de 2010, 

que cria o Conselho Municipal de Política Cultural - CONCULT, institui a 

Conferência e/ou Fórum Municipal de Cultura e dá outras providências”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento, favorável. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que, em 

atendimento ao ofício do Poder Executivo, esse processo foi retirado da pauta, e 

devolvido à origem. Pela ordem, fazem uso da palavra os vereadores Gilberto 

Costa Marques, Bruna Chamas Biondi, Jander Cavalcanti de Lira e Cícero Alves 

Moreira. Item - II Processo nº 0980/21. Prefeitura Municipal. 1ª 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 
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critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, fazem 

uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, Gilberto Costa Marques e 

Marcel Franco Munhoz. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante. Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Roberto Luiz Vidoski, Jander 

Cavalcanti de Lira, César Rogério Oliva,  Américo Scucuglia Junior. O Sr. 

Presidente faz um comunicado relevante. Para declarar voto, fazem uso da palavra 

os vereadores Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e Rodnei Claudio Alexandre. 

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente 

declara, às dezenove horas e trinta e três minutos, encerrada a presente Sessão e 

informa aos Srs. Vereadores que a 1ª Sessão Extraordinária será realizada logo a 

seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada 

pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. .......................................................... 
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