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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, AOS 

VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezesste horas e trinta e nove 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 6ª 

Sessão Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente informa ao Plenário que, à 

vista da Decisão Judicial que concedeu tutela em Agravo de Instrumento, 

determinando a imediata convocação do suplente para o exercício do mandato 

parlamentar conferido ao seu titular, Anacleto Campanella Junior, atualmente 

investido no cargo de Prefeito Municipal, em Exercício, foi convocada e está 

presente a Sra. Magali Aparecida Selva Pinto, 1ª Suplente do Partido Cidadania. 

O Sr. Presidente convida a Sra. Magali Aparecida Selva Pinto para assumir a 

Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa o diploma 

e a Declaração de Bens. Assim é procedido. O Sr. Presidente declara empossada 

a Edil Magali Aparecida Selva Pinto, desejando-lhe feliz exercício da vereança. 

O Sr. Presidente concede a palavra à Edil Magali Aparecida Selva Pinto. A Edil 

Magali Aparecida Selva Pinto faz uso da palavra. Pela ordem, faz uso da palavra 

o Vereador Marcel Franco Munhoz.  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. 1738/20. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do decreto nº 11.635, 

de 26/02/21. “Ciente”. Processo nº. 0816/21. Prefeitura Municipal. Ofícios do 

Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.637, de 

01/03/21, 11.628, de 01/02/21. “Ciente”. Processo nº. 1115/21. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a antecipar feriados 

municipais, durante o período de calamidade pública declarada pelo município, 

decorrente da pandemia da COVID-19 e dá outras providências.". “Às 

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

1088/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação da 

quantidade de multas de trânsito aplicadas no município de São Caetano do Sul, 

do total arrecadado e da destinação dada a esses valores e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 1113/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a extensão do prazo de validade de pedidos médicos para a 

realização de exames de pré-natal, de acompanhamento do estado puerperal, 

prioriza o acesso à internação em leitos de UTI às gestantes e às puérperas, 

enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, e dá outras providências.". “Às 

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

1116/21. Rodnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Cria o programa 

'Empresa Unida ao Esporte e Lazer", 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. 1117/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a implantação do 'Programa Médico nas 

EMEI's, no âmbito do munícipio de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1126/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, a 'Campanha de 

Cooperação e Código Sinal Vermelho', como uma forma de pedido de socorro e 

ajuda para mulheres, ou pessoas em situação de violência doméstica ou familiar, 

medida necessária para o combate e prevenção à violência doméstica conforme 

prevê a Lei Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1127/21. Cícero 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização 

sobre Descarte de Lixo Eletrônico' e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1128/21. 

Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de 

São Caetano do Sul, a inserção no rol de atividades essenciais advocacia, 

contabilidade, despachante, imobiliária, escolas particulares, salão de beleza e 

barbearia, e "delivery", "drive-thru" ou "take-away" para as atividades de 

comércio em geral, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1129/21. Fábio Soares de 

Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade, aos bares, 

restaurantes, cafés, quiosques, complexos e centros gastronômicos, casas 

noturnas, espaços de eventos, "shows" e assemelhados, da adoção de medidas de 

auxílio e segurança à mulher que se encontre em situação de risco ou assédio, 

nas dependências daqueles estabelecimentos, 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. 1142/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui o programa 'Pró-mulher' de qualificação de 

mão de obra feminina", no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1143/21. 
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Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Estabelece os meios e as 

condições para publicação da lista de vacinação contra COVID-19, no município 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1144/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a inclusão do álcool gel na lista de produtos da cesta básica 

distribuída mensalmente às famílias carentes pela Prefeitura Municipal e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1157/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui o 'Programa de Fisioterapia Virtual Domiciliar', aos 

pacientes que estejam sob prescrição médica, 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. 1158/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui recomendação para entrada de até cinco 

pessoas, por caixa aberto, aos supermercados situados no município de São 

Caetano do Sul, como medida de prevenção à transmissão do COVID-19, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1161/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Institui o 'Programa Auxílio Material Escolar Inclusivo', no âmbito da 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. 

1162/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o projeto ‘Adote 

uma Área Esportiva’, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1163/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Revoga o artigo 8º, da Lei nº 5.198, de 16 de junho de 2014, que dispõe sobre 

a reorganização da Defesa Civil, a instituição do Conselho Municipal de 

Proteção e Defesa Civil, do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil de São 

Caetano do Sul e da Semana Municipal de Redução de Acidentes e Desastres’, 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1164/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária 

de serviço público de distribuição de energia elétrica de atender às normas 

técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios 

inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que os utilizam como 

suporte de seus cabeamentos, em vias públicas de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1165/21. Eclerson Pio Mielo E MARCEL FRANCO 

MUNHOZ. Projeto de Lei que "Dispõe sobre os produtos que compõem a cesta 

básica no âmbito do município de São Caetano do Sul, para incluir o kit feminino 

de higiene íntima e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1176/21. Bruna Chamas 

Biondi. Moção de Repúdio à atitude transfóbica da Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul em face de Mar Faccioll. “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processo nº. 1087/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as diligências necessárias objetivando garantir 

que São Caetano do Sul seja beneficiado pela cessão de armamento de fogo 

advindo das regulares trocas de armamentos da Polícia Militar do estado de São 

Paulo, nos termos da Lei estadual nº 17.345/2021 - Projeto de Lei nº 657/2019. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1092/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a instituição de fomento à economia 

sulsancaetanense, denominado "Compra Aqui em São Caetano do Sul". “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1093/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a concessão de uma cesta básica, pelo 

período de no mínimo 3 (três) meses, em auxílio emergencial a taxistas e 

respectivos prepostos, e a motoristas de transporte escolares e respectivos 

auxiliares, e dá outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1096/21 e 1097/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de uma lombofaixa na avenida Dr. Augusto de Toledo, altura do 

número 848, bairro Santa Paula; e a diminuição da profundidade da valeta 

localizada à rua Maranhão, altura do número 680, bairro Santa Paula, neste 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1098/21 a 1101/21. Thaiane 

Spinello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a manutenção da faixa guia para deficientes 

visuais existente no prédio público da avenida Goiás, nº 600, que se encontra 

degradada; manutenção asfáltica na alameda Cassaquera, bairro Barcelona, 

altura do número 73, ante a deterioração de remendo recente; contato com a rede 

de farmácias Raia Drogasil, a fim de firmar convênio para aplicação de vacinas 

contra COVID-19 nos moldes da parceria realizada com a prefeitura de São 

Paulo; e a transferência da aluna Sofia Garcia Costa, atualmente lotada na EMI 

Marily Chinaglia Bonaparte (bairro Santa Maria) para a EMEI Fortunato Ricci 

(Barcelona), ante a existência de vagas em aberto nesta escola. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1102/21 a 1104/21. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a intensificação do trabalho social e de acolhimento social na cidade, 

a fim de que cenas como as da foto anexas onde um homem toma banho na praça 

da Figueira em frente ao CRAS, não voltem a acontecer; a aquisição de 

Equipamentos de Proteção Individual - E.P.I's, para os Guardas Civis Municipais 

- GCM's da cidade de São Caetano do Sul; e a dedetização dos bueiros e galerias 



 

 

hae  5 

de esgoto nas proximidades da rua Taipas esquina com a rua Oriente, no bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1106/21 a 1109/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que sejam adotadas rápidas medidas e 

ações objetivando a desinfestação do bairro Jardim São Caetano por ratos e 

baratas; a isenção da taxa do lixo e IPTU, na cidade de São Caetano do Sul, no 

período em que o Governo do Estado, decretou o fechamento dos comércios por 

medidas de segurança; a suspensão da taxa do lixo e IPTU, na cidade de São 

Caetano do Sul, no período em que o governo do estado, decretou o fechamento 

dos comércios por medidas de segurança; e a alteração de local de um ponto de 

parada do transporte público, atualmente localizada em frente ao edifício The 

Office, situado à rua Alegre, altura do numeral 470, no bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1110/21 a 1112/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda técnica de árvore localizada na rua Vieira de Carvalho, 

98 no bairro Nova Gerty; a instalação de parquímetro no município, que é um 

dispositivo eletromecânico ou eletrônico usado para controle de estacionamento 

rotativo em vias públicas; e o retorno do benefício "Cartão Merenda Escolar em 

Casa”, no valor de R$ 90, destinado aos 22 mil alunos da Rede Municipal de 

Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1118/21 a 1125/21. Rodnei 

Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: junto à vigilância sanitária, a 

pulverização de espaços públicos com grande fluxo de pessoas; com urgência a 

volta de entrega de cestas básicas emergenciais; a implantação de um "programa 

de benefícios fiscais e incentivo (linha de crédito)", aos comerciantes e pequenas 

empresas; a implantação de um cartão com crédito para compra de material 

escolar; a implantação de um local junto aos postos de vacinação para doação de 

alimentos não perecíveis; a ampliação dos postos de vacinação contra COVID-

19 e a implantação de postos volantes; a continuidade do auxílio merenda; e a 

implantação, no contraturno das escolas municipais, noções básicas sobre a Lei 

Maria Penha - Lei nº 11.340/06. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1130/21 

a 1137/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização do CER 

Arthur Garbelotto (Fundação), na rua Ceará, 509, bairro Fundação; a 

revitalização do CIEE Alcina Dantas Feijão (Águias) na rua Juruá, 50 - trav. 

Nilson Monte, bairro Mauá; a revitalização do CER Bochófilo, na rua Rio 

Grande do Sul, 1083, bairro Santo Antônio; a revitalização do cer Santa Paula 

(Gonzaga), na rua Luís Louzã, 170, bairro Olímpico; a revitalização do CER 

Miguel Marcucci (ABREVB) na avenida Presidente Kennedy, 2300, bairro 

Olímpico; a revitalização do CIEE Olyntho Voltarelli Filho (Alvi Celeste), na 
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rua Domênico Botan, 91, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização do CER Victório 

Dal'Mas (Santa Maria), na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1301, bairro 

Olímpico; e a revitalização do CER Luiz Baraldi (GISELA), na rua Sebastião 

Diogo, 99, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1138/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

instituição do programa "Atendimento Pedagógico Hospitalar para Crianças e 

Adolescentes Hospitalizados". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1139/21 

a 1141/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir a "Semana de Conscientização 

sobre a Síndrome de Down"; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre instituir a "Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Bounout"; e 

o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir a "Semana de 

Conscientização sobre o Descarte de Lixo Eletrônico". “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1146/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando em caráter de urgência, a revitalização total da escadaria 

que da passagem entre a rua Silvia e a rua Caetano Garbelotto, inclusive no 

calçamento da rua Silvia e instalação de uma lixeira. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1147/21 a 1150/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a consolidação dos benefícios municipais em plataforma única 

através do Cartão São Caetano; a poda de árvore, situada na rua Engenheiro 

Cajado de Lemos, n° 40; a isenção do Alvará de Funcionamento do transporte 

coletivo escolar; e o retorno do auxílio-alimentação emergencial - famílias e 

transportadores escolares. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1151/21 a 

1155/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a melhoria da 

iluminação do terminal rodoviário "Nicolau Delic", localizado na rua Serafim 

Constantino, nº 20 - centro; a instalação de um redutor de velocidade - lombada, 

na rua Wenceslau Brás, altura do número 212, bairro Santa Paula; o 

recapeamento asfáltico da rua Brás Cubas, altura do número 276 - Jardim São 

Caetano; a demarcação de vaga destinada às motocicletas na rua Wenceslau 

Brás, altura do número 212, bairro Santa Paula; e aumentar o número de vagas 

destinadas a idosos, ao lado do parque municipal José Agostinho Leal, situado 

na avenida Tietê, 81/179, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1159/21 e 1160/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

reconhecimento das atividades religiosas e locais de cultos como serviços 

essenciais, antes, durante e depois de tempos de crise, ocasionados por moléstias 



 

 

hae  7 

contagiosas ou catástrofes naturais; e o ajuste de duas tampas de bueiro que estão 

levantadas na calçada, situada na avenida Presidente Kennedy, altura do número 

778. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1167/21. Thaiane Spinello. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de um site voltado à 

população para que os munícipes possam acompanhar, em tempo real, as vagas 

abertas e a fila de espera para transferência dos alunos dentro da rede pública 

municipal de ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1168/21 a 1172/21. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e tratativas visando a 

inclusão dos motoboys no grupo prioritário para vacinação do município; uma 

maior divulgação do canal de denúncia 0800 7000 156, nas redes sociais e em 

locais públicos do município; autorização para que os estabelecimentos 

comerciais possam utilizar a vaga defronte ao seu ponto para operarem em 

sistema "drive-thru", durante o período de pandemia; disponibilizar curso 

gratuito de marketing digital aos comerciantes do município no período da 

pandemia; e instalação de travessia elevada para pedestres (lombofaixa) na 

avenida Líbero Badaró altura do nº 335 - Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1173/21 e 1174/21. Cícero Alves Moreira. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

instituição da "Campanha de Conscientização e Prevenção da Síndrome do 

Pensamento Acelerado"; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre o "Dia de Combate à Discriminação de Qualquer Natureza no âmbito 

municipal de São Caetano do Sul”. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1175/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a distribuição de máscaras PFF2 para a população, nos 

equipamentos de saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1178/21 a 

1180/21. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação de programa de assistência psicológica para vítimas de racismo no 

município de São Caetano do Sul; incluir a história de São Caetano do Sul na 

grade de ensino regular do ensino fundamental municipal; e a implantação de 

uma lombofaixa na rua Rio Grande do Sul, esquina com rua Rafael Correa 

Sampaio, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1053/21. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento à Mesa Diretora visando determinar a 

instituição de uma comissão especial para tratar de assuntos específicos 

pertinentes ao SAESA - Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, 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. 1090/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 
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Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao GRAACC, pelo indispensável apoio e tratamento aos 

adolescentes e crianças com câncer. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1091/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

por meio das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas - ROTAM na avenida 

Guido Aliberti com Almirante Delamare, Centro São Caetano do Sul - SP, 

principalmente nos horários de pico. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1095/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo Centenário da Padaria Portuense, comemorado no último 

dia 16 de março, deste ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1145/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

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

caráter de urgência um plano de investigação e combate aos serviços e setores 

suscetíveis a extorsão ativa e encaminhem para este gabinete. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1156/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal interino Tite 

Campanella, à SEDETI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação e à Associação Comercial e Industrial 

de São Caetano do Sul - ACISCS pela criação, em plena pandemia COVID-19, 

de 723 postos de trabalho, perfazendo 4.327 admissões em janeiro, recuperando 

em sua totalidade, os postos de trabalho fechados desde o início da pandemia. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto contrário da 

vereadora Bruna Chamas Biondi”. Processo nº. 1177/21. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Senhora Marisa Silva, pelos seus relevantes 

42 anos de serviços prestados ao município na Prefeitura 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. 1075/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando informações sobre qual o 

faturamento anual obtido pela Enel no município de São Caetano do Sul, nos 

anos de 2018, 2019 e 2020. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 1089/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor 

Cristiano Viegas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1094/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senador Major 

Olímpio. 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. 1166/21. Thaiane 

Spinello. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Paschoa Spinello. 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; Bruna Chamas 

Biondi; Caio Martins Salgado; César Rogerio Oliva; Cicero Alves Moreira; 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa; Fábio Soares de Oliveira; Gilberto Costa 

Marques; Jander Cavalcanti de Lira; Magali Aparecida Selva Pinto; Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes; Matheus Lothaller Gianello; Roberto Luiz Vidoski; 

Rodnei Claudio Alexandre; e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

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 1051/21. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do 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”. 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, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e 

Gilberto Costa Marques. Item - II Processo nº 3073/19. Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva. 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 de Conscientização sobre o Câncer Colorretal', 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, 
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fica “Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, faz uso da palavra o 

Vereador Gilberto Costa Marques. Item - III Processo nº 3383/20. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão 

de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre descarte de máscaras, luvas, protetor facial, viseira, capas e 

outros materiais usados na proteção contra o Covid-19, no âmbito das unidades 

de saúde do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes, 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 0237/21. Fábio Soares de Oliveira. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar convênio com clínicas médicas, visando a implantação do 

programa meia-consulta, junto aos pacientes hipossuficientes, no âmbito do 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado o Parecer”. “Arquive-se”.  Para fazer um 

comunicado relevante, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva, 

Gilberto Costa Marques e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Esgotados os 

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

dezenove horas e trinta e oito minutos, encerrada a presente Sessão e informa 

aos Srs. Vereadores que a 2ª 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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