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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA   

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA POR MEIO DE 

VIDEOCONFERÊNCIA, AOS SEIS DIAS DO 

MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

 

 

Às dezessete  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. As Atas da 

7ª Sessão Ordinária e da 2ª, 3ª e 4ª Sessões Extraordinárias  são “Aprovadas”. 

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. 1231/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o 

Poder Executivo Municipal, a conceder auxílio merenda aos alunos devidamente 

matriculados na rede pública municipal de ensino, nos meses de abril, maio e 

junho de 2021, em razão da calamidade pública decretada por conta da pandemia 

da COVID-19.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 1181/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

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

do Sul, o 'Dia de Combate à Discriminação de Qualquer Natureza' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1182/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Institui a 'Campanha de Conscientização e Prevenção sobre a Síndrome do 

Pensamento Acelerado', no âmbito do município São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1183/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Acresce o artigo 1º-A à Lei nº 5.239, de 11 de novembro, de 2014, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar cartaz com telefone para denúncias de 

maus tratos contra animais nos locais e na forma que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1184/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

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

Caetano do Sul, o 'Março Amarelo 'Pet' - Mês da Prevenção de Doenças Renais' 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1206/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Altera o art. 2º da Lei nº 5.765, de 2 de agosto de 2019, que dispõe sobre a 
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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, no bairro da fundação - São Caetano do Sul, nas condições que 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1207/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 3º da Lei nº 5.689, de 7 de novembro 

de 2018, que institui o 'Programa Auxílio Alimentação' do município de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1208/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a permanência de guarda noturna no velório 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1209/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o empréstimo 

temporário de equipamentos de tecnologia educacional aos alunos necessitados, 

durante o período de pandemia pela COVID-19 e dá outras providencias.". “Às 

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

1210/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão 

de livro na lista de produtos da cesta básica distribuída mensalmente às famílias 

carentes, pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1211/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sextas-

feiras, sábados, domingos, vésperas e dias de feriados, no município de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1212/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre criação no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação, o curso Pré-ENEM e preparatório para ingresso no ensino superior, e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1213/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui a Área Escolar de Segurança no município de São Caetano do Sul 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1214/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a disponibilização de cursos práticos e teóricos sobre 

Maternidade Responsável para famílias de baixa renda, 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. 1215/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a isenção, no âmbito do 

municipal de São Caetano do Sul, ao pagamento de despesas com a realização 

de funeral à pessoa que tiver doado, por ato próprio ou por meio de seus parentes 

ou responsáveis, seus órgãos ou tecidos corporais para fins de transplante 
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médico.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 1216/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui a 

Ouvidoria Itinerante 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. 1217/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise 

decorrente da pandemia da COVID-19 nos setores de entretenimento e de 

cultura, 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. 1219/21. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação do atendimento ao percentual 

mínimo de jovens aprendizes, a ser inserida nos editais municipais de licitação 

para contratos de qualquer natureza no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1235/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a concessão dos benefícios temporários que especifica, à 

população em situação de vulnerabilidade social, durante o período de 

calamidade pública devido a pandemia ocasionada pela COVID-19, no âmbito 

da Política Municipal de Assistência Social da cidade de São Caetano do Sul, e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1236/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a concessão dos benefícios temporários à população em 

situação de vulnerabilidade social e dá outras providencias.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1262/21. Caio 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Altera dispositivos da Lei nº 5.087, de 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, alterada pela Lei nº 5.818 

de 17 de dezembro de 2019 e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1263/21. 

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

prática de abusos, maus-tratos e crueldades contra animais, 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. 1264/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera a redação do § 1º, do 

artigo 1º da Lei nº 4.068, de 07 de junho de 2002, que dispõe sobre o controle de 

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

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

1265/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

liberação de entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visitas 
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a pacientes internados, no âmbito de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1266/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Institui, na Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul, a 

aplicação do tema 'Direitos, proteção e bem-estar dos animais' como tema 

transversal na grade curricular e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1267/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Proíbe a produção e a 

comercialização de fantasias, adereços e afins, cuja confecção advenha de 

origem animal, 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. 1268/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Determina o pagamento de multa aos atos de crueldade e maus-tratos 

cometidos contra animais, no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1275/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, a ‘Semana de Realização de Curso de Treinamento e Simulação 

Contra Incêndio para o corpo docente e alunos das escolas municipais e privadas, 

e funcionários e alunos de universidades localizadas no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1276/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a prorrogação do prazo 

para pagamento de taxa de Licença para Localização e Funcionamento e de taxa 

de Fiscalização para Funcionamento - Alvará 2021, e dá outras providências.". 

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

nº. 1277/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

criação de Casas-Abrigo, no âmbito do município de São Caetano do Sul, para 

o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e seus 

dependentes, e dá outras providências.”. “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1278/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de pontos de 

apoio, a trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual 

privado de passageiro, pelas empresas operadoras de serviços por aplicativos que 

atuam na cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

1279/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui o programa 

'Desapego Consciente', para arrecadação de materiais reutilizáveis, a serem 

doados, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 1280/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Estabelece a 'Recusa Zero' nos hospitais públicos e privados, quando 

houver decretação de estado de calamidade pública em razão de epidemias, 

pandemias e endemias no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1281/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a criação das calçadas ecológicas através de pisos drenantes 

nos passeios públicos, 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. 1282/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Acresce os incisos VI, VII e VIII ao artigo 3º da Lei nº 3.337, de 09 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre criação de Fundo Social de Solidariedade 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1283/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação de 'bolsões' de estacionamento 

exclusivos para 'motoboys' nas vias públicas de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1288/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que 

"Altera dispositivos da Lei nº 5.689, de 7 de novembro de 2018, que instituiu o 

'Programa Auxílio Alimentação' do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1295/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Autoriza a afixação de material publicitário em veículos de 

transporte escolar, 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. 1298/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Projeto de Lei que "Institui a inclusão facultativa de no mínimo 30% (trinta por 

cento) de alimentos orgânicos na alimentação fornecida 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. 1293/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de Repúdio à infame farra do boi, 

promovida em cidades litorâneas do estado de Santa Catarina. “À Comissão de 

Justiça e Redação”. Processo nº. 1294/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção 

de Repúdio à recolha e sacrifício de animais saudáveis promovidos pela 

prefeitura de Estreito - MA. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processos 

nºs. 1187/21 a 1200/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja 

autorizado, garantido e anunciado publicamente o trabalho de empresas do ramo 

alimentício após as 17h exclusivamente no sistema “delivery” durante o período 

de adiantamento dos feriados recentemente determinado, como forma de se 
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garantir o funcionamento adequado e eficiente dos serviços de saúde do 

município, bem como a alimentação daqueles (contaminados ou não) que para 

evitarem os supermercados neste período de picos de contágios; o pagamento 

dos valores do período retroativo à reimplantação do "Cartão Merenda" aos 

cidadãos; a criação de pontos de arrecadação de alimentos nos locais destinados 

a vacinação no esquema de "drive thru", na cidade de São Caetano do Sul; dar 

assistência às pessoas em situação de rua, que sobrevivem nas imediações do 

túnel de entrada/saída da estação de São Caetano da CPTM no bairro Fundação; 

tornar possível que o Teste PCR realizado pela prefeitura seja feito por um 

profissional da saúde qualificado ao invés do autoteste; melhorias na iluminação 

pública da rua Nazareth, em toda sua extensão; a possibilidade de criação de 

vaga de embarque e desembarque, em frente ao edifício localizado à rua Ivaí, 

numeral 665, no bairro Santa Maria; a não paralisação da vacinação da COVID-

19 durante a antecipação dos feriados, bem como as tratativas necessárias com 

o fim de se ampliar o horário de vacinação nesses dias; a divulgação da qualidade 

e quantidade de materiais e insumos necessários para que se coloque o Hospital 

de campanha em funcionamento com sua capacidade máxima de leitos de UTI e 

Enfermaria, com o auxílio do Legislativo Municipal, iniciativa e pessoas 

privadas com disponibilidade para ajudarem; conceder 2 folgas mensais aos 

Guardas Civis Municipais - GCM's da cidade de São Caetano do Sul; a 

obrigatoriedade de que em todos os postos/bases da Guarda Civil Municipal de 

São Caetano do Sul - GCM, hajam pelo menos 2 guardas; informar às pessoas 

que utilizam a Farmácia de Alto Custo, localizada no 1º andar do Atende Fácil, 

quanto a seu funcionamento; que se digne determinar à Secretaria Municipal de 

Saúde, a imediata abertura do Hospital de Campanha visando salvar vidas; e a 

recolocação da placa que dá nome a praça Darci Rossi. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1202/21 e 1203/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implementação da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, na Guarda Civil 

Municipal de São Caetano do Sul, com a finalidade de não mais haver 

militarismo na corporação; e tornar livre a escolha do uniforme dos Guardas 

Civis Municipais - GCM's para os dias quentes e/ou frios. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1204/21 e 1205/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que sejam suspensas, em caráter de urgência, todos e 

quaisquer tipos de pagamentos por parte de lanchonetes escolares e papelarias 

escolares para com a prefeitura e/ou a própria escola, até o retorno total das aulas 

presenciais; e que sejam suspensas, em caráter de urgência, todos e quaisquer 

tipos de pagamentos por parte de lanchonetes de clubes para com a prefeitura 

e/ou o próprio clube, até que ele tenha retorno total de suas atividades. “Ao 
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Senhor Prefeito”. Processo nº. 1218/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na praça dos Imigrantes, bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1220/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a possibilidade da implantação do sistema para 

vacinação, tipo "Drive-thru COVID-19" no bairro da fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1221/21 a 1224/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação de usinas de oxigénio nos hospitais municipais; a 

colocação de assentos no ponto de ônibus localizado na avenida Goiás altura do 

numeral 645; a implantação, de sistema de energia solares fotovoltaicas, nos 

hospitais municipais; e o estudo acerca das normas culturais, visando 

complementá-las com ações de proteção ao patrimônio cultural de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1227/21 e 1228/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a possibilidade de cancelamento ou 

alteração de local no site de agendamento para vacina contra COVID-19; e a 

inclusão dos guardas civis municipais no grupo prioritário na vacinação contra 

o COVID-19, por fazerem parte do serviço essencial do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1229/21 e 1230/21. Caio Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a repintura da faixa amarela, localizada na alameda Cassaquera, 

altura do número 575, no bairro Barcelona; e a realização de campanha de 

conscientização no trânsito. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1239/21. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos e tratativas visando a contratação de, ao mínimo, 5% de jovens no 

funcionalismo de cada setor da administração pública, direta ou indireta, da 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1241/21 a 1255/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

visando a possibilidade da isenção das taxas de comércio e das despesas 

administrativas correlatas aos permissionários (feirantes e ambulantes e afins), 

em razão da retração econômica provocada desde o início da pandemia novo 

coronavírus - COVID-19; a revitalização e limpeza da praça Acácio Novaes, 

localizada no cruzamento da alameda Araguaia com a rua Silvia, no bairro Santa 

Maria; a revitalização e limpeza da praça Faria Lima, localizada entre as ruas 

Ivaí e Tibagi, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas mediações da praça Faria Lima, localizada entre as ruas 

Ivaí e Tibagi, no bairro Santa Maria; a revitalização e limpeza da praça das 

Andorinhas, no bairro Santa Maria; estudos visando a possibilidade de criação 
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do sistema para disponibilização de atendimento psicológico e psiquiátrico para 

os profissionais de saúde que se encontram nos locais de atendimento aos casos 

com suspeita e confirmados, no tratamento do novo coronavírus - COVID-19; 

estudos visando a possibilidade de ampliação e construção de um sistema, ainda 

que paralelo de galerias, para captação de águas pluviais, no circuito que engloba 

o complexo das ruas Aurélia, rua Quintino Bocaiúva, rua Marechal Deodoro, rua 

Saldanha Marinho, rua Nazaret, no perímetro que compreende a avenida 

Presidente Kennedy até o encontro com a rua Quintino Bocaiúva; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da praça Acácio 

Novaes, localizada no cruzamento da alameda Araguaia e rua Silvia, no bairro 

Santa Maria; estudos visando a possibilidade de criação do sistema para 

vacinação, tipo "drive thru COVID-19", no bairro Prosperidade; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da praça das 

Andorinhas, localizada entre as ruas Arari e Arapuã no bairro Santa Maria; a 

implantação e identificação de ponto de ônibus, bem como a revitalização do 

local, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, alt. nº 71, no bairro São José; estudos 

visando a implantação do sistema "Drive thru Solidariedade", nos postos de 

vacinação do COVID-19; a revitalização e limpeza da praça Lucindo Cândido, 

entre as ruas Vieira de Carvalho e Capivari, no bairro Nova Gerty; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da praça Lucindo 

Cândido, entre as ruas Vieira de Carvalho e Capivari, no bairro Nova Gerty; e à 

possibilidade de instalar uma base fixa de segurança na praça Lucindo Cândido, 

entre as ruas Vieira de Carvalho e Capivari, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1261/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando viabilizar estudos a fim de priorizar a 

vacinação contra o coronavírus COVID-19 aos agentes de trânsito. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1269/21 a 1272/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: para que providencie uma tampa para o bueiro na plataforma 

3 do terminal rodoviário de São Caetano do Sul, conforme foto em anexo; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a antecipação da 

primeira parcela do décimo terceiro salário para os servidores em atividade nos 

escalões menores da Administração Pública Municipal, direta e indireta, bem 

como, em caráter excepcional por conta da pandemia ocasionada pela COVID-

19, seja realizado estudos para que viabilize a concessão do décimo quarto 

salário da mesma categoria; que forneça os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) de forma correta e completa a todos os profissionais da saúde que laboram 

nos estabelecimentos hospitalares do município e que laboram na linha de frente 

no combate ao COVID-19 nos hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

unidades de pronto atendimento (UPA); e criação de canal virtual para consultas 
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psicológicas gratuitas aos profissionais que estão na linha de frente no combate 

ao COVID-19, com objetivo de oferecer amparo enquanto perdurar a pandemia. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1284/21. Magali Aparecida Selva Pinto E 

ECLERSON PIO MIELO. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a inclusão dos profissionais da educação da rede municipal que atuam na 

Secretaria Municipal de Educação, nas escolas complementares (Celef, Escola 

de Idiomas, Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, Escola de Novas 

Tecnologias, CECAPE, Escola de Ecologia) e nas bibliotecas, incluindo-se 

porteiros, merendeiras, serventes, serventes provedores, lactaristas, auxiliares de 

primeira infância, servidores administrativos, inspetores, auxiliares, estagiários, 

professores, equipes gestoras e direção de todas as escolas e espaços vinculados 

à secretaria de educação, no plano de imunização do COVID-19. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1286/21 e 1287/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a implantação de uma rotatória com jardim, no cruzamento da 

rua Santo André com as ruas João Molinari e José Bonifácio, no bairro Mauá; e 

a implantação, em todos os parques da cidade e na avenida Presidente Kennedy, 

das árvores solares conectadas, que fazem a captação de energia solar, 

monitoramento e iluminação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1296/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando viabilizar estudos para as que pessoas que forem imunizadas com a 

vacina do novo coronavírus COVID-19, façam a doação voluntariamente de um 

quilo ou mais de alimentos não-perecíveis, nos pontos de vacinação do 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1299/21 e 1300/21. Bruna Chamas Biondi. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: na pessoa do 

Senhor Fabrício Coutinho, estudo visando o auxílio merenda com valor de R$ 

180,00 para as famílias monoparentais; e no nome da secretária Drª Regina 

Maura Zettoni, um local seguro e de fácil acesso para a vacinação dos moradores 

do bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1322/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize a 

manutenção do passeio público da rua Joana Angélica - Barcelona, onde está 

localizado o prédio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1201/21. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São 

Paulo - SCS visando a retirada de fios de energia que se soltaram do poste, na 

rua Floriano Peixoto, altura do numeral 341, no bairro Santo Antônio. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1225/21. Rodnei Claudio 

Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à Delegacia de Polícia 
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Sede de São Caetano do Sul visando que intensifique investigações a roubos no 

munícipio cometidos por motoqueiros. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante. Processo nº. 

1226/21. Rodnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas que realize um policiamento 

preventivo e ostensivo com vistas a motociclistas. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1240/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

militares do 6º BPM/M, em especial ao Cabo PM Elvis e Soldado PM Marcela 

(Viatura m-06314) e aos demais policiais envolvidos (M-06312 - Cabo PM Noel 

e Soldado PM Pereira/M-06320 - Cabo PM Rivanildo, Soldado PM Bruno/ 

Monitoramento SCS - Cabo PM Martinez), juntamente com o seu Comando, 

pela solução da ocorrência registrada na delegacia de Polícia Sede, que apura os 

crimes de uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 

roubo e sequestro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1256/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da praça Lucindo 

Cândido, entre as ruas Vieira de Carvalho e Capivari, no bairro Nova Gerty. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1257/21. 

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

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

iluminação na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, alt. nº 71, no bairro São José. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1258/21. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da praça Acácio Novaes, 

localizada no cruzamento da alameda Araguaia com a rua Silvia, no bairro Santa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1259/21. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da praça das Andorinhas, 

localizada entre as ruas Arari e Arapuã no bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1260/21. Cícero Alves Moreira. 

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

ostensivas nas mediações da praça Faria Lima, localizada entre as ruas Ivaí e 
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Tibagi, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1290/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por estar desenvolvendo a vacina 

que visa prevenir a infecção por COVID-19, desenvolvida pela Empresa 

Brasileira de Biotecnologia Farmacore, em parceria com a PDS Biotechnology 

Corporation. 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. 1291/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

instituto de pesquisas e desenvolvimento em ciências biológicas, pelos 

excelentes trabalhos no desenvolvimento de vacinas contra diversos tipos de 

bactérias e fungos, em especial o trabalho diuturno contra o novo coronavírus. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1292/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Instituto Butantan, pelos excelentes 

trabalhos e resultados na pesquisa, desenvolvimento e distribuição de soros 

antiofídicos e vacinas contra raiva, HPV, hepatites a e b, influenza trivalente, 

H1N1, DTPA e coronavírus. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1273/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando 

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

Guarda Civil Municipal Wilson Guardia. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1285/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Thiago Santana Nogueira. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1289/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento da estimada sul-são-caetanense Idalina Carreira Alves. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1297/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Wilson 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1302/21. 
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Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte da Senhora Maria Regina Marcondes 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1303/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Vladimir Herzog. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1304/21. Bruna Chamas 

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

Profundo Pesar pela morte da Senhora Suely Yumiko Kanayama. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1305/21. Bruna Chamas Biondi. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pela morte do Senhor Carlos Marighella. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1306/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

da Senhora Maria Lúcia Petit Da Silva. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1307/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Antônio Carlos Nogueira Cabral. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1308/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Napoleão Felippo Roveri Biscaldi. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1309/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Helenira Resende De Souza Nazareth. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1310/21. Bruna Chamas Biondi. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pela morte do Senhor Manoel José Nurchis. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1311/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

da Senhora Aurora Maria Nascimento Furtado. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1312/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Francisco Emanuel Penteado. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1313/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Antonio Guilherme Ribeiro Ribas. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1314/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Francisco Seiko Okama. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1315/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor 

Gelson Reicher. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1316/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor José Roman. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1318/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Orlando Momente. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1319/21. Bruna Chamas 

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

Profundo Pesar pela morte do Senhor José Ferreira De Almeida. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1320/21. Bruna Chamas Biondi. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pela morte do Senhor José Lavecchia. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1323/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Hiroaki Torigoe. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1324/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte da Senhora 

Izis Dias De Oliveira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1325/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Sidney Fix Marques 
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Dos Santos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1326/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Santo Dias Da Silva. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1327/21. Bruna Chamas 

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

Profundo Pesar pela morte do Senhor Luiz Renato Do Lago Faria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1328/21. Bruna Chamas Biondi. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pela morte do Senhor Nelson De Souza Kohl. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1329/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

de Fernando Borges De Paula Ferreira. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1330/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Carlos Roberto Zanirato. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1331/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte de Ichiro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1332/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Ronaldo Mouth Queiroz. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1333/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Márcio Beck Machado. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1334/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Alexandre Vannucchi Leme. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1335/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte da Senhora Maria Augusta Thomaz. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1336/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Odair José Brunocilla. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1337/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Ângelo Arroyo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1338/21. Bruna Chamas Biondi. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pela morte do Senhor Jaime Petit da Silva. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1339/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Massafumi Yoshinaga. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1340/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor 

João Antonio Santos Abi Eçab. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1341/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor 

Norberto Nehring. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1342/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor José Wilson Lessa 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1343/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Boanerges De Souza Massa. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1344/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Wilson Silva. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1345/21. Bruna Chamas Biondi. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pela morte do Senhor Roberto Macarini. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1346/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte 

do Senhor Dorival Ferreira. 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. 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. Faz uso da palavra os Nobres Edis: 

Américo Scucuglia Junior; Bruna Chamas Biondi; Cesar Rogerio Oliva; Cícero 

Alves Moreira. O Presidente solicita e o Vereador Cícero Alves Moreira assume 

a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Eclerson Pio Mielo, que em seguida 

reassume a presidência e dá continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Fábio Soares de Oliveira; 

Gilberto Costa Marques; Magali Aparecida Selva Pinto; Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes; Matheus Lothaller Gianello; Rodnei Claudio Alexandre; 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva; e Thaiane Spinello. 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 3073/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. 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 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, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se.” Item - II Processo nº 2735/19. Magali Aparecida 

Selva Pinto. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas de transporte público coletivo urbano que prestam 

serviço no Município de São Caetano do Sul, afixar, no interior dos veículos, 

placa informativa sobre o crime de importunação sexual 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”. Item - III Processo nº 3382/20. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a 

ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.481, de 21 de março de 2007, que institui a 

Campanha Municipal de Conscientização e Incentivo ao Uso de Papel Reciclado 

e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item - IV Processo nº 3386/20. 

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 a dimensão e demais características de cartazes ou 

dispositivos similares de afixação obrigatória em estabelecimentos comerciais, 

situados no Município de São Caetano do Sul, exigidos por leis municipais, 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 - V Processo nº 0230/21. CAIO MARTINS 

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

alínea 'a' do artigo 1º da Lei nº 410, de 14 de janeiro de 1954, que dispõe sobre 

a proibição de ruídos ou sons excessivos e evitáveis que possam perturbar o 

sossego público e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e 

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

Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores Thaiane Spinello, 

Gilberto Costa Marques e Caio Martins Salgado. Ninguém mais desejando fazer 

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

a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Colocado em votação, fica “Aprovado em 

1º Turno, com voto contrário da Vereador Bruna Chamas Biondi”. O Sr. 

Presidente convoca os senhores vereadores para duas sessões extraordinárias, a 

serem realizada nesta sexta-feira, dia 9, a partir das dez horas da manhã, para 

deliberação sobre o tema único Cartão Merenda Escolar. O Sr. Presidente 

convoca comissões de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação, para que 

se reúnam e produzam pareceres sobre esse tema, até esta quinta-feira. Esgotados 

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

dezenove horas e dezenove 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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