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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, AOS 

TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e quatro 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 8ª Sessão 

Ordinária, da 5ª e 6ª 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. 1071/05. 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Reitor da USCS, 

encaminhando cópia do Termo de Cooperação Técnico-Científico GR nº 021/21, 

firmado entre aquela autarquia e a Fundação Educacional do Município de Assis 

- FEMA. “Ciente”. Processo nº. 0323/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.639, de 22/03/21. 

“Ciente”. Processo nº. 1115/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.640, de 25/03/21. “Ciente”. 

Processo nº. 1385/21. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos 

Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal referente aos meses de janeiro de 

fevereiro, do Exercício de 2.021. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 1393/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.638, de 12/03/21. “Ciente”. Processo nº. 

1353/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Assegura aos 

transportadores escolares a vacinação preferencial contra o COVID-19, no âmbito 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1362/21. 

Rodnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a autorização de 

doação dos produtos apreendidos que especifica a instituições filantrópicas e de 

caridade, 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. 1375/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos em 

feiras livres no município de São Caetano do Sul e dá outras providencias.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 
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1376/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o adicional 

de insalubridade para os trabalhadores da saúde, em grau máximo de 40% 

(quarenta por cento) do Salário Mínimo, enquanto perdurar a pandemia do 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1409/21. Roberto Luiz Vidoski E 

OUTROS. Projeto de Lei que "Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo 

não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com 

a fase cronológica definida no plano nacional, estadual e/ou municipal de 

imunização contra o COVID-19 e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1412/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a ampliação do 

sistema de atendimento ao público, na inserção de senhas sonoras e em braile 

simultaneamente às senhas eletrônicas já existentes, nas instituições bancárias 

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

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

1414/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

afixação de informações, escritas em braile, nas gôndolas de padarias, 

supermercados, estabelecimentos comerciais e similares, no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, para atendimento às pessoas com deficiência visual e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1415/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a implantação de contêineres para recebimento de material 

reciclável em hipermercados e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1416/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Proíbe os estabelecimentos 

comerciais, situados no município de São Caetano do Sul, de fazer conferência de 

mercadorias, após o pagamento ter sido efetuado pelo consumidor e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1417/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, o 'Velório 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1418/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha Publicitária de Combate à 

Pedofilia e ao Bullying Infantil', no âmbito dos veículos de transporte para 

estudantes matriculados 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. 1437/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a inclusão do Serviço de Acolhimento Institucional em 

República para jovens entre 18 a 21 anos, no 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. 1440/21. César Rogério Oliva. Projeto de resolução 

que "Acrescenta parágrafos e os artigos 39-A e 39-B, altera o artigo 38 e o inciso 

II do artigo 39 do Regimento Interno, dispondo acerca dos procedimentos, 

transparência e publicidade dos atos das comissões permanentes, e da 

competência legislativa da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, e dá outras 

providências.". "À Mesa para Parecer Prévio". Processo nº. 1441/21. César 

Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Condiciona o pagamento e o recebimento de 

mercadorias revendidas à administração pública, direta e indireta, do município 

de São Caetano do Sul, à apresentação da respectiva nota fiscal, emitida pelo 

respectivo fornecedor revendedor, acompanhada de cópia da nota fiscal de cujo 

emitente foram adquiridas aquelas mercadorias e dá outras previdências.". “Às 

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

1442/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a liberação da 

obrigatoriedade, de passagem pela catraca do veículo de transporte coletivo 

municipal, aos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida, 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. 1443/21. César 

Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Institui a contratação de jovem aprendiz pelas 

empresas que prestem serviços de terceirização à Prefeitura Municipal de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1444/21. César Rogério Oliva. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre o ensino religioso 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. 1461/21. Bruna Chamas 

Biondi. Projeto de resolução que "acresce os §§ 1º e 2º ao art. 57 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

"À Mesa para Parecer Prévio". Processo nº. 1378/21. Eclerson Pio Mielo. 

Moção de Repúdio visando rejeitar o projeto de reforma tributária apresentada 

pelo Governo Federal que visa extinguir a imunidade tributária dos livros no 

Brasil. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 1347/21 a 1352/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a inclusão dos profissionais da educação 

das Escolas de Línguas, Bailado e informática dentre os profissionais da área já 

inclusos no plano de vacinação contra a COVID-19 no município; informar à 

população sobre os horários e dias de funcionamento das farmácias do CAISM e 

USCS, pois ,segundo reclamações dos munícipes, as mesmas encontravam-se 

fechadas na data de 30 de março de 2021; a substituição ou manutenção na 

iluminação pública em toda extensão da rua Marechal Deodoro, no bairro Santa 

Paula; a substituição ou manutenção da iluminação pública em toda extensão da 

rua Presidente Nereu Ramos, no bairro São José; a substituição ou manutenção da 
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iluminação pública em toda extensão da rua Taipas, no bairro Barcelona; e a 

substituição ou manutenção na iluminação pública no cruzamento da avenida 

Guido Aliberti com a estrada das Lágrimas, no bairro São José. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1354/21 a 1358/21. César Rogério Oliva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: as providências necessárias para que seja determinada a suspensão por 

120 (cento e vinte) dias das distribuições de novas execuções fiscais, salvo 

eventualmente aquelas com risco de prescrição; as providências necessárias para 

que seja determinada a suspensão por 120 (cento e vinte) dias de novos pedidos 

de bloqueio online de contas bancárias e todas as demais espécies de constrição 

de bens e valores em ações judiciais que têm a Prefeitura Municipal, seus órgãos 

e secretarias como parte; as providências necessárias para que seja determinado o 

adiamento dos vencimentos de parcelas do ISS, IPTU, taxas e multas pendentes 

de ocorrer a partir desta data, para até 31/12/2021, bem como a concessão de 

descontos significativos para aqueles sem condições financeiras mais 

confortáveis, desejarem quitar suas obrigações de forma antecipada; as 

providências necessárias para que a prefeitura passe a fornecer 100% ante os 

atuais 50% da dieta de pacientes que recebem altas hospitalares fazendo uso de 

sondas para se alimentarem; e as providências necessárias para que a prefeitura 

passe a fornecer em comodato ou não, oxímetros para todos os pacientes 

confirmados para COVID na rede pública de saúde, que são encaminhados para 

suas residências sem a necessidade de internação naquele momento. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1359/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o disciplinamento sobre o processo de 

sanitização no entorno dos hospitais públicos e privados, UBSs, praças e parques 

do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1360/21 e 1361/21. Rodnei 

Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize estudos para implantação de 

um programa "Vale Gás" a ser distribuído aos munícipes afetados pela pandemia; 

e a implantação de uma lombada, na rua dos Meninos, no trecho entre à rua 

Capivari e rua Juruá, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1363/21 

a 1367/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore, situada 

na rua Marlene 485, bairro Nova Gerty; a poda de árvore, situada na rua Domênico 

Botan 18, bairro Oswaldo Cruz; a incorporação do PIX, do Banco Central do 

Brasil, para pagamentos de tributos municipais; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações do conjunto residencial dos 

Radialistas; e a poda de árvore, situada na rua Antônio Dafre, 104, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1370/21. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda técnica de árvore 
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localizada na rua General Osório, nº 851, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1373/21 e 1374/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a disponibilização de um plantão de psicologia para 

atendimento "on line" de toda a população durante esse momento de ansiedade e 

medo relacionado ao coronavírus; e a prestação do serviço de capelania hospitalar 

"on line", aos pacientes internados e isolados com COVID-19. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1377/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando implantar um programa de atendimento à jovens, 

após a maioridade civil, em repúblicas ou por meio de aluguel social. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1386/21 a 1389/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalar no município, através da GCM ou mediante convênio ou 

instrumento congênere a ser firmado com a Secretaria de Segurança Pública, na 

pessoa do Secretário General João Camilo Pires de Campos, o programa da 

Polícia Militar “Patrulha Maria da Penha”, criado pela Lei estadual nº 17.260, de 

30 de março de 2020 em São Caetano do Sul; a repintura da faixa de estacionar 

para deficientes físicos, localizada na rua Maria Macedo, 480 - Centro; que realize 

o recapeamento asfáltico na rua Carmine Perrella, altura do nº 379, no bairro 

Mauá; e que realize o recapeamento asfáltico na rua Pernambuco x rua 

Conselheiro Antônio Prado - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1394/21 a 1398/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir o programa ‘Renda São 

Caetano’ como medida de enfrentamento das consequências econômicas 

provocadas pelo estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de 

COVID-19 e dá outras providências; manutenção do passeio público da avenida 

Goiás, altura do nº 3.400– Barcelona; ampliar o rol de cursos técnicos 

profissionalizantes disponibilizados na EME Professora Alcina Dantas Feijão; 

complementar o “Auxílio Merenda Escolar”, aprovado por esta Edilidade, com o 

objetivo de atendimento excepcional da alimentação também aos alunos da rede 

estadual de ensino, comprovadamente residentes no município de São Caetano do 

Sul; e realizar ações conjuntas entre as secretarias municipais de Planejamento e 

Gestão - SEPLAG, de Mobilidade Urbana - SEMOB, de Segurança - SESEG e 

Polícia Militar, a fim de intensificar a fiscalização aos veículos que trafegam pelo 

município, cujos ruídos emitidos perturbem o sossego público. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1400/21 e 1401/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o aumento do tempo de travessia do semáforo de pedestres na 

avenida Paraíso x rua Visconde de Inhaúma; e a reforma da rampa de acesso para 
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cadeirante situada na rua Francesco de Martini, esquina com a rua Visconde de 

Inhaúma. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1402/21. Caio Martins Salgado. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que as mulheres com 

deficiência, façam parte da campanha “São Caetano diz não à violência contra a 

mulher”, criada no município e lançada no último dia 10 de fevereiro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1403/21 a 1405/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de cestos nos bueiros nas regiões com maior incidência 

de alagamentos do município; a isenção do pagamento do estacionamento rotativo 

durante as restrições de funcionamento dos comércios no município; e a retomada 

urgente do programa de distribuição de cestas básicas de alimentos, em caráter 

emergencial. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1410/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja suspensa 

a cobrança do estacionamento rotativo (Zona Azul), durante o período de 

restrições das atividades econômicas impostos pela fase vermelha e a fase 

emergencial do Plano São Paulo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1411/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

de subsídio à empresa Viação Padre Eustáquio - VIPE, tendo como objetivo a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do 

serviço de transporte coletivo urbano de São Caetano do Sul e a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento do município para o exercício de 2022. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1419/21 a 1434/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reabertura das atividades religiosas nas igrejas e templos de 

oração no município de São Caetano do Sul; a realização de dedetização e captura 

completa dos escorpiões em todo o bairro Santa Maria, neste município; 

dedetização e captura completa dos escorpiões em todo o bairro Olímpico; 

dedetização e captura completa dos escorpiões em todo o bairro Oswaldo Cruz, 

neste município; dedetização e captura completa dos escorpiões em todo o bairro 

Fundação, neste município; dedetização e captura completa dos escorpiões em 

todo o bairro Nova Gerty, neste município; dedetização e captura completa dos 

escorpiões em todo o bairro Santo Antônio, neste município; dedetização e 

captura completa dos escorpiões em todo o bairro Cerâmica, neste município; 

dedetização e captura completa dos escorpiões em todo o bairro Boa Vista, neste 

município; dedetização e captura completa dos escorpiões em todo o bairro 

Barcelona, neste município; dedetização e captura completa dos escorpiões em 

todo o bairro Jardim São Caetano, neste município; dedetização e captura 

completa dos escorpiões em todo o bairro Mauá, neste município; dedetização e 

captura completa dos escorpiões em todo o bairro Prosperidade; dedetização e 
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captura completa dos escorpiões em todo o Centro, neste município; dedetização 

e captura completa dos escorpiões em todo o bairro São José, neste município; e 

dedetização e captura completa dos escorpiões em todo o bairro Santa Paula, neste 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1438/21. Thaiane Spinello. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de árvore, situada na 

rua Martim Francisco, altura do nº 376, bairro Santa Paula. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1446/21. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que sejam inclusos como prioridade de vacinação 

do COVID-19 os profissionais do transporte coletivo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1452/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando priorizar a vacinação contra o coronavírus 

COVID-19 aos profissionais das empresas de serviços de limpeza e conservação 

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

1453/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando autorizar a abertura do comercio local de nossa cidade em dias 

alternados, considerando para isso o número cadastrado no respectivo Alvará de 

Funcionamento. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1459/21. Bruna Chamas 

Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que inclua nos 

boletins oficiais da COVID-19 a informação da fila de espera por leitos de UTI e 

Enfermaria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1317/21. Bruna Chamas Biondi. 

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

à Associação Fundação Viva, pela campanha “Vizinho Amigo” de arrecadação 

de alimentos, produtos de higiene materiais de limpeza, para as famílias que 

precisam durante a crise sanitária da pandemia de 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. 1369/21. Roberto Luiz Vidoski. 

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

ao atleta Ícaro Miguel, em razão da volta ao primeiro lugar no Ranking Mundial. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1392/21. Magali 

Aparecida Selva Pinto E OUTROS. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações pela posse do Dr. Aldo Simionato como 

Corregedor da SESEG - Secretaria de Segurança de São Caetano do Sul, que 

ocorreu no último dia 8. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1399/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à EME Professora Alcina Dantas Feijão, em 

razão de seu 54º aniversário de fundação. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz 
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uso da palavra o Vereador Caio Martins Salgado. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 1406/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental 

- SAESA visando a disponibilização de caçambas para descarte de material 

reciclável no município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1408/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao empresário Claudio Celiberti, fundador 

da empresa Braceli Veículos e Serviços Ltda, pelo 40º aniversário da sua 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1458/21. Bruna 

Chamas Biondi. Moção de apoio à proposta da Deputada Federal Sâmia Bomfim 

(PSOL-SP) e do Deputado Federal Marcelo Ramos (PL-AM) solicitando que 

todas as mulheres grávidas ou puérperas sejam consideradas grupo prioritário no 

Plano Nacional de Imunização (PNI), por estarem no grupo de risco por condição 

do estado fisiológico que se encontram. 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. 1390/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando 

envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública dirigido ao general 

João Camilo Pires de Campos, visando informações sobre a instalação do 

programa da Polícia Militar "Patrulha Maria da Penha" em São Caetano do Sul. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1368/21. Roberto Luiz 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor ex-prefeito Dr. Mauricio Soares, no 

último dia 28 de março de 2021. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1371/21. Eclerson Pio Mielo E OUTROS. Requerimento solicitando 

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

Ilustríssimo Vereador do município de Santo André, Senhor Jorge Kiomassa 

Kina, ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 29 de março, aos 55 anos de idade. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1372/21. Eclerson Pio 

Mielo E OUTROS. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Ilustríssimo ex-Prefeito do município 

de São Bernardo do Campo e ex-Presidente do Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC, Dr. Maurício Soares de Almeida, ocorrido na manhã deste 

domingo, dia 28 de março, aos 81 anos de idade. Colocado em discussão, ninguém 

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



 

 

hae  9 

“Aprovado”. Processo nº. 1407/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Adriana Josefa da Silva Moreno. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1413/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

pelo falecimento Senhora Rosa Guimarães Bonfim. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1445/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

pelo falecimento do Senhor Francisco Inácio Neto. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1447/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

pelo falecimento da Senhora Elizabeth Zacaleski Velozo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1448/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

pelo falecimento do Senhor Francisco de Paula Vitor Rosa. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1449/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

pelo falecimento do Senhor Marcelo Arduini. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1450/21. Eclerson Pio Mielo E OUTROS. 

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

pelo falecimento da Senhora Necy de Lira Cavalcanti. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1451/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Antônio Pastorin. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1456/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

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

Senhora Maria José da Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1457/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora ex-

Vereadora Madalena Leite. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo 
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nº. 1460/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pela morte da Senhora Elizabeth Zacaleski 

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

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

da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e Gilberto Costa Marques. Em 

razão dos votos de profundo pesar e pelas trezentas de cinquenta mil vítimas do 

COVID-19, 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; Cesar Rogerio Oliva; Cicero Alves 

Moreira; Gilberto Costa Marques; Jander Cavalcanti de Lira; 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 2735/19. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª Discussão  

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. 

O Sr. Presidente comunica ao Plenário que para o referido projeto, encontram-se 

na Mesa 4 (quatro) Emendas e que a discussão e a votação serão realizadas sem 

prejuízo das emendas.  Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno, 

sem prejuízo das emendas”. O Edil Gilberto Costa Marques solicita que a leitura 

das Emendas seja dispensada, que a discussão seja feita em conjunto e que a 

votação das emendas ocorra em separado. Colocado em votação, o pedido da 

dispensa da leitura das Emendas, a discussão em conjunto e a votação das 

emendas em separado, fica “Aprovado, com voto contrário dos vereadores César 

Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Colocadas as Emendas em 

discussão, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, César 

Rogério Oliva, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e Gilberto Costas Marques. 

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocada em 

votação a Emenda E-1, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: 

Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcel Franco Munhoz, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e 

Thaiane Spinello. Colocada em votação a Emenda E-2, fica “Rejeitada, com 

votos favoráveis dos vereadores: Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas 
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Biondi, César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira  e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Colocada em votação a Emenda E-3, fica “Rejeitada, com votos 

favoráveis dos vereadores: Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, 

César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira  e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Colocada em votação a Emenda E-4, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos 

vereadores: Bruna Chamas Biondi, Jander Cavalcanti de Lira  e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Em questão de ordem, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Tendo as Emendas sido todas rejeitadas, o Sr. Presidente 

solicita que “Publique-se o Projeto em sua forma original”. Para declarar voto, 

fazem uso da palavra os vereadores: Bruna Chamas Biondi, Gilberto Costa 

Marques e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item - II Processo nº 3382/20. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 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 

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

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, 

faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item - III 

Processo nº 0230/21. Caio Martins Salgado. 2ª 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. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que para 

o referido projeto, encontram-se na Mesa  Emenda Única e que a discussão e a 

votação serão realizadas sem prejuízo da Emenda Única.  Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno, sem prejuízo da Emenda Única, 

com voto contrário da Vereadora Bruna Chamas Biondi”. Colocado a 

Emenda Única em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocada em votação, a Emenda Única fica “Aprovada”. Remeta-se 

o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para o entrosamento da Emenda 

e apresentar a Redação Final. Para fazer declaração de voto, fazem uso da palavra 

os vereadores Bruna Chamas Biondi, Gilberto Costa Marques, Caio Martins 

Salgado, César Rogério Oliva e Thaiane Spinello. Item - IV Processo nº 3388/20. 

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

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto 

de Lei que “Institui o ‘Parque da Saúde’, no âmbito do Município de São Caetano 

do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando 
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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 0247/21. Fábio Soares de 

Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial da 

Prefeitura e Câmara Municipal na internet.”. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para 

votação, o autor, Vereador Fábio Soares de Oliveira, pede o arquivamento do 

Projeto de Lei. Colocado em votação, o pedido de arquivamento do Projeto de 

Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. O Sr. Presidente convoca os senhores 

vereadores e convida o público e a imprensa,  para participação da audiência 

pública referente à prestação de contas do exercício de 2020 da Secretaria 

Municipal de Inclusão e Assistência Social, a ser realizada nesta quinta-feira, a 

partir das dez horas da manhã, neste Plenário. O Sr. Presidente convoca os 

senhores vereadores e convida o público e a imprensa,  para participação da 

Audiência Pública referente à prestação de contas do exercício de 2020,  da 

Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude, a ser realizada nesta sexta-

feira, a partir das dez horas da manhã, neste Plenário. Esgotados os motivos que 

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

quarenta e um 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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