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ATA DA 11ª 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 

SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e oito 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 

10ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, 

Vereador Marcel Franco Munhoz, que procede à leitura das matérias destinadas 

ao Expediente. Processo nº. 0816/21. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.636, de 

01/03/21; 11.641, de 26/03/21, 11.644, de 13/04/21. “Ciente”. Processo nº. 

1393/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.642, de 26/03/21. “Ciente”. Processo 

nº. 1604/21. Eclerson Pio Mielo e Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que 

"Institui o plano municipal de microcrédito emergencial.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1606/21. Caio 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão da disciplina 

'Inteligência Emocional', no currículo do ensino médio das escolas 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. 

1607/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

Consumidor com Deficiência', e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1616/21. Caio 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a garantia de acesso aos 

programas de âmbito educacional, dos alunos matriculados no ensino 

fundamental II e ensino médio, da rede estadual de ensino do município, 

comprovadamente residentes em São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1617/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a implantação de 'bueiros inteligentes', nos logradouros do 

município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões 
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de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1618/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui o Sistema de Arrecadação 

de Brinquedos para doação às crianças, nas escolas municipais de São Caetano 

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

Processo nº. 1620/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "instituí o 

Cadastro Municipal de Cuidadores e Protetores de Animais no município de 

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

Orçamento”. Processo nº. 1621/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre os produtos que compõem a cesta básica, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, para incluir a máscara PFF2/N95 e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1629/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a utilização de espaços públicos, praças, parques e áreas de 

lazer para fins de prática de atividade físicas monitoradas e de caráter regular, 

realizadas em grupos e monitoradas por profissionais de educação física, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1643/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Projeto de Lei que "Institui o Conselho Municipal 

de Defesa do Consumidor - CONDECON e dá outras providências.". “Às 

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

1645/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia da 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1651/21. Eclerson Pio Mielo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos 

adaptados em praças, parques, escolas e creches municipais, bem como em 

locais de diversão em geral, aberto ao público.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1660/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a instituir o 

'Censo PCD', destinado à identificação do perfil socioeconômico das pessoas 

com deficiência no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1661/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a comunicação desde que consentido expressamente 

pela genitora de nascimentos sem identificação de paternidade à defensoria 

pública e ao ministério público, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1662/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Determina à 

concessionária de serviços público fornecedora de energia elétrica a expedição 

de notificação, acompanhada de Aviso de Recebimento (AR), comunicando a 
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realização de vistoria técnica no medidor do usuário, 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. 1663/21. Rodnei 

Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Regulamenta os institutos do plebiscito 

e do referendo no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1669/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Estabelece a Política de 

Incentivo a Autogeração de Energia elétrica Renovável, no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1670/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui o 'Fundo de Proteção 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. 

1671/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui o 'Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência veterinário, o SAMUVET', 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. 1672/21. 

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

realização de tatuagens e a implantação de 'piercings' em 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. 1673/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui o Banco de Ração e o 

Banco de Acessórios para 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. 1676/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação de lista detalhada das obras 

públicas em andamento no município, pelo poder público municipal de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1677/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "faculta aos funcionários contratados por 

empresas sediadas no município de São Caetano do Sul a escolha para 

efetuarem matrícula em vagas remanescentes nos cursos de Educação 

Profissional Técnica de nível médio - EPT, ofertados por instituições públicas 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1678/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo à proceder redução, na ordem 

de 70% (setenta por cento), da dotação de despesa estimada para custeio de 

publicidade de utilidade pública, para suplementar, em igual valor, a despesa 

estimada para custeio do combate a pandemia do COVID-19, e dá outra 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 1679/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a Constituição do serviço de inspeção municipal e dos 

procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam 

produtos 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. 1680/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de 

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

São Caetano do Sul, o 'Desfile Cívico-Militar da data de 7 setembro em 

comemoração do Dia da Independência do Brasil', e da outras providências.". 

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

nº. 1681/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui a campanha 

‘Doe um Microcomputador’ a instituições de ensino municipal de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1682/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Cria o diploma 'Aluno Nota 10', para homenagear 

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. 1683/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a implantar o Cartão Digital 

de Vacinação, 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. 1684/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui o Boletim Escolar Eletrônico, no âmbito da rede pública 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. 1685/21. 

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

como Patrimônio Cultural Imaterial do município de São Caetano do Sul a 

Festa da Cultura Nordestina e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1686/21. 

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

como Patrimônio Cultural Imaterial do município de São Caetano do Sul o 

desfile Cívico-Militar em comemoração a data de 7 de Setembro - Dia da 

Independência do Brasil e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1687/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a realizar 

a implantação e operacionalização de "drones", para o apoio às ações de 

segurança comunitária da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul.". 

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

nº. 1688/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder 

Executivo a conceder desconto no IPTU para o imóvel que faça frente para 
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local de feiras livres ou que tenha em sua calçada ponto de parada de ônibus.". 

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

nº. 1689/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Estabelece a 

obrigatoriedade de inclusão de leite sem lactose na merenda escolar para os 

alunos da rede municipal de educação de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1691/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Assegura aos servidores públicos municipais de São Caetano do Sul e seus 

dependentes o acesso a todos serviços oferecidos pela prefeitura a seus 

munícipes, incluindo saúde e educação.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1694/21. Caio Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação de aplicativo móvel 

denominado 'Mãos Dadas', destinado às mulheres empreendedoras e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1639/21. Jander Cavalcanti de Lira. Moção de 

Repúdio à fala do Senhor Ricardo Barros, Líder do Governo na Câmara 

Federal, em entrevista à CNN Brasil que disse, "Só o Professor não quer 

trabalhar na pandemia" e ainda "É absurdo a forma como estamos permitindo 

que os professores causem tantos danos às nossas crianças na continuidade da 

sua formação. O professor não que se modernizar, não quer se atualizar. Já 

passou no concurso, está esperando se aposentar, não quer aprender mais nada". 

“À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 1668/21. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Moção de Repúdio ao discurso do vereador Eli Corrêa (DEM), de 

João Pinheiro - MG, retratando apologia aos maus-tratos contra os animais. “À 

Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 1608/21 a 1613/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização da Pista Municipal de 

Skate, localizada na rua Serafim Constantino, 9214 - Centro; a criação do 

“Centro dia do Idoso”; que vacinem contra o COVID-19, os trabalhadores das 

empresas de serviços funerários, não somente os que, dentre suas funções 

manipulam de forma direta os que faleceram em virtude da doença, bem como 

os profissionais da área administrativa; que realize reparos no sistema de 

iluminação pública da avenida Tijucussú, especialmente no trecho que 

compreende os números 359 / 395 - bairro Olímpico; o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre o pagamento de indenização em caso de morte 

ou incapacidade permanente para o trabalho, total ou parcial, bem como as 

relacionadas ou provenientes de infecção causada, direta ou indiretamente, por 

epidemias ou pandemias, declaradas por órgão ou autoridades competentes, de 

integrante da Guarda Civil Municipal ou, alternativamente, a contratação de 

seguro destinado a essa finalidade; e que realize a majoração do valor da 
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gratificação pelo exercício de Atividade Diferenciada de Segurança em 

situações ou eventos especiais dos servidores da Guarda Civil Municipal, 

instituído pela Lei nº 5.087 de 29 de junho de 2012 e respectivas alterações. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1614/21 e 1615/21. Cícero Alves 

Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a possibilidade de autorizar a abertura de 

calendário de vacinação onde se possa incluir os líderes de atividades religiosas 

que exercem atividades em nosso município, orientando espiritualmente seus 

fiéis seguidores; e indicação ao Senhor Prefeito, objetivando autorizar a 

abertura de calendário de vacinação onde se possa incluir os farmacêuticos, 

práticos de farmácia, e balconistas que exercem suas atividades em nosso 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1622/21 e 1623/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que sejam inseridos no Plano 

Municipal de Vacinação contra COVID-19 os professores das escolas de cursos 

complementares do município de São Caetano do Sul; e viabilizar tratamento 

precoce do COVID-19 no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1626/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a vacinação dos estudantes de medicina da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul do primeiro ao sétimo semestre. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1628/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação e 

disponibilização de ações e manifestações culturais como música, poesia e 

dança para entretimento durante a espera e recepção dos munícipes que 

aguardam nos pontos de vacinação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1631/21 e 1632/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a vacinação 

para a imunização do COVID-19 todos os funcionários que estão a frente da 

limpeza pública do nosso município; e a aplicação de vacina contra COVID-

19, em todos os feirantes do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1633/21 e 1634/21. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: solicitar ao hotel Ibis Budget São Caetano, localizado na rua Alegre, 

320 - bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - SP, para que tome todas as 

providências necessárias a fim de conter os excessivos ruídos causados pelos 

equipamentos de ar condicionado instalados em todos os andares de seus 

prédios, adequando-os a legislação e normas técnicas vigentes com relação ao 

nível de ruído; e para que determine ao departamento responsável que realize 

fiscalização no hotel Ibis Budget São Caetano, localizado na rua Alegre, 320 - 

bairro Santa Paula - São Caetano do Sul - SP, para que sejam apuradas as 
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reiteradas reclamações de diversos munícipes que tem reclamando 

reiteradamente do barulho causado pelos aparelhos de ar condicionado 

instalados em todos os andares de seus prédios. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1637/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando colocação de barreira de proteção acrílica para os (as) 

colaboradores (as) nas recepções de todo o Complexo Hospitalar Municipal de 

São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1640/21 e 1641/21. 

Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda das árvores localizadas nas 

dependências da Pista Municipal de Skate, localizada na rua Serafim 

Constantino, 9214 - Centro; e a elaboração de regulamento específico para a 

utilização da Pista Municipal de Skate, localizada na rua Serafim Constantino, 

9214 - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1646/21 e 1647/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o retorno das ciclofaixas aos 

domingos; e a manutenção das torneiras e da estrutura da bica de água na rua 

Matilde esquina com a avenida Libero Badaró - Jardim São Caetano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1649/21 e 1650/21. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de lombofaixa na avenida Paraíso, nº 965 - bairro 

Olímpico; e a poda técnica de 2 (duas) árvores localizadas na rua rua Flórida, 

nºs. 671 e 705, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1652/21 a 1655/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: integrar 

transportadores escolares e taxistas, para que façam a entrega de cestas básicas, 

remédios e fraldas na residência dos munícipes; a reabertura da ciclo faixa de 

domingo; com urgência poda das árvores localizadas no encontro da rua Boa 

Vista com a rua Prestes Maia e da rua Boa Vista com a rua Pan; e o retorno do 

forró do Chico Mendes, sempre último domingo de cada mês. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1664/21 a 1667/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: priorizar a vacinação contra COVID-19, aos alunos da área 

de humanas da USCS, que façam aulas práticas presenciais, atendendo a 

pacientes no munícipio; a criação de uma campanha de combate ao racismo em 

eventos esportivos; a criação de uma campanha de combate ao racismo nas 

escolas públicas; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

praça do Terço dos Homens, bairro Vila São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1674/21 e 1675/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de travessia elevada para pedestres (lombofaixa) na rua 
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Matilde (próximo a bica Libero Badaró) - Jardim São Caetano; e a instalação 

de um ecoponto no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1697/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

demarcação de vaga de estacionamento para carga/descarga na alameda 

Cassaquera, nº 1154, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1699/21 e 1700/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

alterar o valor de referência da cesta básica e do leite em pó, de um salário 

mínimo para um salário mínimo e meio; e a realização de uma operação em 

combate aos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes na divisa entre os 

municípios de São Caetano do Sul (bairro Nova Gerty) e de Santo André (bairro 

Vila Palmares). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1704/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

aquisição do coquetel monoclonal recentemente aprovado pela ANVISA para 

tratamento precoce do COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1636/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Sistema de Água, Esgoto e Sistema Ambiental - SAESA, visando a manutenção 

da bica Pelegrino Bernardo, localizada na rua Pelegrino Bernardo, 

aproximadamente na altura do numeral 881, bairro Olímpico. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1638/21. Américo Scucuglia 

Junior. Moção de Apoio ao atleta Marcio de Jesus Maria, 28 anos, campo-

limpense, que adotou São Caetano do Sul, e representará nosso munícipio em 

copa Thunder Fight 9, na modalidade MMA amador, categoria 70kg, em 

transmissão ao vivo Thunder Fight, no dia 02 de maio de 2021. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1642/21. Caio Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Fundação das Artes de São Caetano do Sul - FSCS, em razão 

da comemoração de seu 53º aniversário. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1644/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

visando a análise sobre constante falta de energia elétrica na rua Lourdes bairro 

Boa Vista . Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores 

Gilberto Costa Marques e Matheus Lothaller Gianello. Ninguém mais 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1648/21. Eclerson Pio Mielo. Moção de Apoio à 

criação da “União Parlamentar do ABCDMRR”. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica "APROVADA". Processo nº. 1656/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Prefeitura Municipal SCS, na pessoa do Senhor Prefeito 

interino Tite Campanella, à Secret. Mun. Assist. Inclusão Social - SEAIS, 

Senhora Marisa Catalão, ao Fundo Social de Solidariedade de SCS, Senhora 

Maria Aparecida Rosa, e ao Banco de Alimentos de SCS, Senhora Graziela 

Germani, pela entrega de 800 cestas básicas aos taxistas, vendedores 

ambulantes e transportadores escolares, além de promoverem pontos de 

arrecadação solidária. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1657/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo - SCS visando fornecer total 

apoio técnico, de segurança e incentivo ao cultivo das hortas comunitárias, que 

estão sob a rede elétrica do município . Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1658/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São 

Paulo - SCS visando conveniar-se com a municipalidade de São Caetano do 

Sul, instalando um posto de entrega de resíduos recicláveis na cidade, tendo 

como objetivo a concretização do projeto de abatimento dos créditos na tarifa 

de consumo de energia elétrica. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1659/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

visando reativar o Programa Social de Ação para Eficiência Energética nas 

escolas sulsancaetanenses. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1690/21. Jander Cavalcanti de Lira. Moção de Apoio ao Senador 

Marcos Rogério (DEM-RO) para compor a CPI (Comissão Parlamentar de 

Inquérito) que irá investigar eventuais omissões do Governo Federal durante o 

enfrentamento à COVID-19. Nossos votos que sua participação venha elucidar 

os responsáveis por tão grave crise sanitária que assolou o Brasil e que já ceifou 

mais de 350 mil vítimas, deixando um rastro de dor e sofrimento nas famílias 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovado". Processo nº. 1692/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul visando 

solicitar aos estabelecimentos shoppings centers, mercados e hipermercados, 

que comportam grande fluxo de pessoas, disporem de recipiente para coleta 

específica de máscaras e luvas, para futuro reaproveitamento em forma de 
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reciclagem, colaborando assim, para o meio ambiente, a proteção dos 

trabalhadores da limpeza urbana e o combate ao COVID-19. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1693/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações à Fundação das Artes de São Caetano do Sul - FASCS, 

pelos seus 53 anos de fundação ocorrido no dia 25 de abril de 2021. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra 

o Vereador Gilberto Costa Marques. Processo nº. 1695/21. Bruna Chamas 

Biondi. Moção de Apoio aos Guardas Civis Municipais de São Caetano do Sul, 

pela mobilização em garantia de melhores condições de trabalho. Colocado em 

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

em votação, fica "Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores Américo 

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

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo". Para declarar voto, fazem 

uso da palavra os vereadores  Bruna Chama Biondi, César Rogério Oliva, 

Gilberto Costa Marques e Américo Scucuglia Junior. Processo nº. 1696/21. 

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

Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Prefeito do município de São 

Bernardo do Campo, Senhor Orlando Morando, pela iniciativa em atuar junto 

à Procuradoria Geral do Município visando entrar na justiça com um pedido 

liminar que permita a vacinação de todos os profissionais da educação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1698/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, para viabilizar estudos no sentido de realizar operação 

de combate aos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes, em torno do 

complexo de condomínios Radialista, localizado no bairro São José. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1702/21. Daniel 

Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, para viabilizar estudos no sentido de realizar operação em 

combate aos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes na divisa dos 

municípios de São Caetano do Sul, bairro Nova Gerty com o município de 

Santo André, bairro Vila Palmares. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 1624/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Elza Alves de Lima. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

1625/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Sueli Spagnuolo. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1627/21. 

Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Valéria 

Moreira Rodrigues. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador 

Gilberto Costa Marques. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 1630/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de 

profundo pesar, inclusive pelo falecimento do Sr. Hélcio Manfrin, 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, César Rogério Oliva, Cícero Moreira Alves, Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa, Fábio Soares de Oliveira, Gilberto Costa Marques, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, Matheus Lothaller 

Gianello e Ródnei Ricardo Alexandre. Ninguém mais desejando fazer o uso da 

palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem 

do Dia. O 2º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo 

nº 3385/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 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 ARTEA - Arte e Transtorno do 

Espectro Autista’ 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 

Sérgio Gonçalves Fontes. Item - II Processo nº 3390/20. Marcos Sergio 

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

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

“Autoriza, às empresas que realizam entregas à domicílio, auxiliadas por 

operadoras de aplicativos de "delivery", o bloqueio dos números de telefones 

reincidentes em trotes às suas atividades, no âmbito do Município de São 

Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém 
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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”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Item - III Processo nº 0229/21. Caio Martins Salgado. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a divulgação das 

informações que especifica, relativas às escolas da rede municipal de ensino, 

no Portal da Educação, da Prefeitura Municipal 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 

Caio Martins Salgado, 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 0329/21. Roberto Luiz Vidoski. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui como 

atividade essencial o funcionamento dos estabelecimentos de prestação de 

serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir 

doenças físicas e mentais e a prática da atividade física e do exercício físico 

como essenciais para a saúde da população no Município de São Caetano do 

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

encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Roberto Luiz 

Vidoski, 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 0358/21. 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 alteração na 

redação do art. 2° da Lei nº 3.646, de 18 de março de 1998 que criou a disciplina 

‘Educação para o Trânsito’ nas escolas municipais de São Caetano do Sul.”. 

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”. 

Item - VI Processo nº 1176/21. Bruna Chamas Biondi. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável à Moção de 

Repúdio à atitude transfóbica da Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul – USCS em face de Mar Faccioll. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César Rogério Oliva, Bruna 
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Chamas Biondi, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Pela 

ordem, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira, Bruna 

Chamas Biondi e Gilberto Costa Marques. Para declarar voto, fazem uso da 

palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, Thaiane Spinello, Jander 

Cavalcanti de Lira, Fábio Soares de Oliveira, César Rogério Oliva, Américo 

Scucuglia Junior, Matheus Lothaller Gianello, Marcos Sérgio Gonçalves 

Fontes, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, Cícero Alves Moreira e Gilberto 

Costa Marques. 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 Cultura, 

a ser realizada no dia 29 deste mês, 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 Educação, a ser 

realizada no dia 30 deste mês, a partir das dez horas da manhã, neste Plenário. 

O Sr. Presidente comunica ao Plenário que a partir da próxima semana, a sessão 

será no formato presencial, exceto para vereadores que necessitem, por motivos 

de limitação ou comorbidade, poderão se fazer presentes na forma híbrida, por 

meio da teleconferência, ainda fechada ao público devido às medidas de 

segurança sanitária, mas com transmissão ao vivo e online para todos. 

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

declara, às vinte horas e dez 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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