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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA POR MEIO DE 

VIDEOCONFERÊNCIA, AO PRIMERIO 

DIA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta 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 15ª Sessão 

Ordinária, as atas da 7ª e 8ª Sessões Extraordinárias são “Aprovadas”. A 

seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Cícero Alves Moreira, que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 0816/21. 

Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópias dos Decretos nºs: 11.654, de 10/05/21, 11.660, de 19/05/21. “Ciente”. 

Processo nº. 2173/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.657, de 13/05/21. “Ciente”. 

Processo nº. 2211/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Institui o 

Programa de Parcelamento de Débitos -PPD/2021 e dá outras providências.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. O Sr. 

Presidente faz um comunicado relevante. Pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Roberto Luiz Vidoski. O Sr. Presidente faz um comunicado 

relevante. Processo nº. 1619/21. Eclerson Pio Mielo e César Rogério Oliva. 

Projeto de Lei que "Veda a nomeação pela administração pública direta e 

indireta de São Caetano do Sul de pessoas condenadas pela Lei federal nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006 (lei Maria da penha), de pessoas condenadas 

por abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes e de pessoas 

condenadas por crimes contra vulnerável.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2192/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispensa da licença de funcionamento o 

exercício das atividades não residenciais para o Microempreendedor Individual 

- MEI, de que trata à Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, na forma que especifica.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2216/21. Marcos Sergio G. Fontes E 

OUTROS. Projeto de emenda à Lei orgânica que "Acrescenta a alínea 'c' ao § 

2º do art. 137 da Lei Orgânica do Município e dá outras providências.". “Às 



 

 

hae  2 

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

2217/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Acrescenta o art. 1-A 

à Lei nº 5.017, de 10 de agosto de 2011, que institui no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a "Semana do Ciclismo" 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2225/21. Bruna Chamas Biondi. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de coletores seletivos de 

lixo para aprovação de processos de licenciamentos e de construções em 

edificações coletivas no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2244/21. Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de 

Lei que "Institui a parceria entre as universidades do município e a Secretaria 

Municipal de Educação, para o aprimoramento dos colaboradores de apoio à 

inclusão da criança e do jovem com deficiência, na Rede Municipal de Ensino 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2246/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, o "Dia Municipal da Seresta", e dá outras providências.". “Às 

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

2247/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui a notificação 

compulsória de violência praticada contra a mulher atendida na rede pública e 

privada de saúde do município de São Caetano do Sul e da outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2248/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a gratuidade no transporte público coletivo aos agentes 

comunitários de saúde em expediente, no município de São Caetano do Sul e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2249/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o Passe Livre Municipal, 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. 2257/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o programa 'Adotando as Pistas 

de Skate', 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. 2264/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei 

que "Institui, no calendário oficial de datas e evento do município de São 

Caetano do Sul, a 'Semana de Incentivo à Doação de Córnea', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2268/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei 

que "Altera a redação do paragrafo único do artigo 1º da Lei nº 4.668 de 02 de 
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julho de 2008, que dispõe sobre a campanha de prevenção e orientação às 

doenças do sono , no municipio de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2276/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui as ações informativas e paliativas sobre a síndrome de Rett, 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2277/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui o Programa de Desenvolvimento da 

Atividade de Yoga nos Bairros - 'Yoga nos bairros', 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. 2286/21. Caio Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de Conscientização sobre a 

Epidermólise Bolhosa (EB)' e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. O Sr. Presidente faz um 

comunicado relevante. Pela ordem fazem uso da palavra os vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira, Bruna Chamas Biondi e Gilberto Costa Marques. Processo 

nº. 2241/21. Eclerson Pio Mielo. Moção de Repúdio para rejeitar o Projeto de 

Lei nº 2.401/2019 apresentado ao Congresso Federal pelo Presidente da 

República, Jair messias Bolsonaro, que objetiva criar a educação domiciliar 

(homeschooling) no Brasil. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo 

nº. 2156/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que seja priorizado a vacinação COVID-19, para instrutores de 

auto escola. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2157/21 e 2158/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a revitalização do Centro de Triagem 

Neonatal e Estimulação Neurossensorial - CTENEN, situado na alameda 

Conde de Porto Alegre, 800 - bairro Santa Maria; e a substituição das grelhas 

de aço por grelhas de concreto, dos bueiros localizados na alameda Cassaquera, 

proximidades do número 790 - bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2159/21. Américo Scucuglia Junior e Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em caráter excepcional 

implantação do "pipódromo" no parque Santa Maria (Guaiamú). “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2160/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau 

Delic - módulo II. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2161/21 e 2162/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: compreender as academias de 

esporte de todas as modalidades, como atividade essencial em períodos 

pandêmicos; e instalação de um "cachorródromo" no espaço compreendido 
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pelas ruas Nazareth e Saldanha Marinho. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2163/21 e 2164/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: em 

parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, que realize estudos para a 

criação de tendas para a prática de grafite, na Estação Jovem, situada na rua 

Serafim Constantino s/n, piso superior do term. rod. Nicolau Delic; e em 

parceira com a Secretaria Municipal de Cultura, que realize estudos para 

criação de duas quadras de basquete 3x3 na Estação Jovem, situada na, rua 

Serafim Constantino s/n, piso superior do term. rod. Nicolau Delic. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2166/21. Gilberto Costa Marques. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas e patrulhamento ostensivo em todo Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2174/21 e 2175/21. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a remoção da árvore localizada na rua Piauí, nº 873, bairro 

Santo Antônio; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na 

rua Santa Catarina, nº 254, Centro, em virtude de diversos furtos e assaltos que 

vêm ocorrendo no restaurante "Bombocado", na região ora apontada. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2177/21 a 2180/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: disponibilizar desfibriladores cardíacos externos 

automáticos em parques, quadras esportivas, campos desportivos, estádios, 

ginásios esportivos, e locais similares cuja capacidade de pessoas seja igual ou 

acima de duas mil pessoas; reparos no sistema de escoamento de águas pluviais 

da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza, situada na rua Martim 

Francisco, 177, bairro Santa Paula; a poda das árvores das dependências do 

Espaço Verde Chico Mendes, cujas copas ultrapassam o parque, sentido rua 

Duvilio José Quaglia, bairro São José; e reparos na quadra esportiva, localizada 

nas dependências da EMEF Luiz Olinto Tortorello - rua José Benedetti, 550, 

bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2181/21 a 2184/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a visita técnica de um profissional 

especializado para que possa avaliar a situação de uma árvore infestada de 

cupins, com grande risco de queda, situada à roa Lourdes, numeral 471; a poda 

de árvore localizada no interior do CISE Benedicto Djalma Castro, na rua 

Garça, 323, bairro Prosperidade; a limpeza do lago localizado no interior do 

parque Catarina Scarparo D’Agostini - Chiquinho, localizado à rua Serafim 

Carlos, nº 414, bairro Oswaldo Cruz; e a implantação do "café do trabalhador" 

na saída/entrada da estação da CPTM de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2185/21 a 2189/21. Gilberto Costa Marques. 
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Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: permissão de estacionamento rotativo gratuito para idosos e 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (incluindo autistas), 

independente da vaga ser especialmente demarcada; implantação do serviço de 

aplicação de jatos de desinfetante hospitalar e água sanitária nas ruas de todo 

município; a inclusão dos transportadores escolares e seus colaboradores 

diretos cadastrados na Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul no grupo 

prioritário a ser vacinado para COVID-19; a testagem em massa para COVID-

19 dos transportadores escolares cadastrados e seus colaboradores diretos; e 

viabilizar a distribuição de máscaras descartáveis e álcool em gel a todos alunos 

da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2190/21. 

César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que 

seja garantido o direito aos atletas do futebol de campo da várzea, retomando-

se as autorizações para uso dos campos da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2194/21 a 2199/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização e sinalização da rampa de acesso para cadeirante já 

existente na estrada das Lágrimas próximo ao número 1320 - bairro Mauá; 

implantação de "Programa de Patrocínio para Incentivo da Coleta Seletiva do 

Lixo"; a colocação de faixa de travessia de pedestre na rua da Paz, na esquina 

com a estrada das Lágrimas, bairro Mauá; a instalação e sinalização da rampa 

de acesso para cadeirante na estrada das Lágrimas próximo ao número 1400 - 

bairro Mauá; a instalação e sinalização da rampa de acesso para cadeirante na 

estrada das Lágrimas próximo ao número 1320 - bairro Mauá; e a instalação e 

sinalização da rampa de acesso para cadeirante na rua da Paz na esquina com a 

estrada das Lágrimas - bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2200/21 e 2201/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

reavaliação dos requisitos publicados no edital para concessão de bolsa de 

estudos para os alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, 

aumentando a renda familiar para no máximo 06 (seis) salários mínimos; e a 

inclusão dos alunos da área de enfermagem, que comprovem estágio presencial 

em unidade hospitalar ou ambulatorial, no grupo prioritário para vacinação 

contra a COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2002/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criação 

de programa de refinanciamento (REFIS) junto ao SAESA, nos moldes dos 

programas anteriormente criados para débitos municipais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2203/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando recapeamento asfáltico da travessa localizada 

na rua Piratininga nº 305, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 
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nºs. 2205/21 a 2209/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção da calçada e da tampa do bueiro localizadas na estrada das 

Lágrimas próximo a entrada de veículos do parque ecológico; fornecimento de 

cestas básicas balanceadas para pacientes de baixa renda acometidos com 

diabetes do município de São Caetano do Sul, contendo cardápio de orientação 

de preparação alimentar; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em regime de urgência, no período noturno na viela da rua Gastão 

Vidigal, no bairro Olímpico; ampla divulgação 'online' e nos estabelecimentos 

públicos municipais da relação de documentos para a obtenção de cesta básica 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); e manutenção de 

iluminação, pintura e limpeza das escadarias da viela da rua Gastão Vidigal no 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2210/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre alterando a Lei nº 5.914 de 14 

de dezembro de 2020 que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenções sociais, no exercício de 2021, às entidades que especifica e dá 

outras providências.”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2212/21 a 

2214/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação de campanha 

que incentive as empresas a investirem em comunicação inclusiva; a instalação 

de postes de iluminação pública na alameda São Caetano, altura do número 

1581 - bairro Barcelona; e a substituição das poltronas da sala de quimioterapia, 

do "Centro de oncologia luiz rodrigues neves", localizado na rua Peri, 361 - 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2222/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

para estender o horário de funcionamento inclusive aos sábados, domingos e 

feriados da pista de skate localizada dentro do espaço ‘Estação Jovem’, 

defronte à estação rodoferroviária. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2223/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a destinação do resíduo orgânico das podas de árvores para a 

compostagem. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2226/21 a 2231/21. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: após estudos 

de viabilidade, a criação da ação "Ronda Maria da Penha" pela Guarda Civil 

Municipal de São Caetano do Sul; estudo de viabilidade junto as instituições 

financeiras, visando a formação de parceria para recebimento de contas de água 

via PIX; a viabilização da aplicação em nosso município da Lei estadual nº 

17.335, de 09 de março de 2021, que concede atendimento prioritário às 

pessoas em tratamento oncológico nos estabelecimentos públicos, nas agências 
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bancárias, nos estabelecimentos comerciais e nos estabelecimentos privados de 

prestação de serviço de qualquer natureza durante todo o horário de 

funcionamento; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

instituição, no município de São Caetano do Sul, do "Programa Patrulha 

Família Segura"; que sejam efetuados estudos visando a possibilidade de 

padronização e manutenção das calçadas de nossa cidade, com intuito de se 

assegurar melhor acessibilidade e mobilidade aos pedestres; e estudos para 

viabilizar a implementação para a prática de esporte de lutas marciais, de forma 

adaptada para pessoas com deficiências físicas no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2232/21 a 2236/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação do Centro de Qualificação Profissional - CPQ; 

estudos que viabilizem a revitalização do Terminal Rodoviário Intermunicipal 

e Interestadual José Pedrossiani; que realize o recapeamento asfáltico na rua 

dos Castores, 133. bairro Mauá; estudos que viabilizem a revitalização do túnel 

de acesso à estação da CPTM da cidade; e a possibilidade de transferir e instalar 

as secretarias de Esportes e de Cultura, para as dependências do espaço 

denominado Estação Jovem, que fica sobre o terminal rodoviário de nossa 

cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2237/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o estudo da inclusão dos 

alunos dos grupos 1, 2 e 3 no retorno gradual às aulas presenciais previsto para 

dia 07/06/2021, juntamente com os grupos 4 e 5. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2240/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando para garantir a vacinação de toda a Rede Municipal de 

Ensino, incluindo o Colégio e a Universidade de São Caetano do Sul (USCS), 

bem como de toda a rede particular de educação existente no município de São 

Caetano do Sul, do infantil ao médio, e de forma universal, para todos os 

funcionários docentes, de apoio e administrativo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2245/21. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando viabilizar a instalação de obstáculo de 

contenção de velocidade, na rotatória localizada no cruzamento da rua Taipas 

com a rua Maceió - bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2251/21 a 2256/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

manutenção do muro do rio da praça Mauá, bairro Mauá; instalação de lixeiras 

na praça Ana Serrano Mercado, bairro Mauá; a vacinação de professores de 

escolas particulares; a criação de Hospital Veterinário Público; a criação de um 

projeto de apoio psicológico online e gratuito aos idosos em casas de repouso; 

e melhorias na iluminação da rua Visconde de Inhaúma. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2258/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando disponibilizar na Rede Municipal de Ensino o 

serviço de psicologia escolar. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2260/21 

e 2261/21. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que sejam inclusos 

como prioridade de vacinação contra COVID-19 os profissionais da educação 

regular da rede particular de São Caetano do Sul; e a instalação de vaga 

exclusiva para carga e descarga, na rua Alagoas, 214, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2262/21 e 2263/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que vacinem contra a COVID-19 os profissionais da 

educação da rede privada de ensino; e a inclusão no grupo prioritário de 

vacinação contra a COVID-19, profissionais que atuam na Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais - APAE de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2269/21 a 2271/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: para ampliação do "Programa Mover" a fim de transportar 

munícipe cadeirante ao INSS devido a obrigatoriedade da prova de vida; 

estudos para a contratação de educador físico para os parques e praças do 

município a fim de implantar o programa chamado "São Caetano Contra o 

Sedentarismo"; e a inscrição no CIDCARD para todos comerciantes que 

possuem estabelecimento no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2274/21. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de uma 

campanha permanente de sensibilização, informação e incentivo à vacinação 

em nosso município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2275/21. Gilberto 

Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando inclusão 

de todos profissionais que trabalham em farmácia (exceto farmacêuticos, que 

já foram contemplados) no calendário de vacinação contra a COVID-19. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2278/21 a 2282/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o estudo para inclusão de todos colaboradores de padarias do 

munícipio que atendam ao público em geral no calendário de vacinação contra 

a COVID-19; o imediato retorno da linha circular do bairro Prosperidade, 

suspensa durante a pandemia; a disponibilização do estádio municipal Anacleto 

Campanella para jogos da competição internacional de futebol da Conmebol; o 

estudo para inclusão de todos os profissionais das escolas particulares do 

município de São Caetano do Sul no calendário de vacinação do COVID-19; e 

o estudo para inclusão dos frentistas e demais colaboradores que lidam 

diretamente com o público nos postos de combustíveis de São Caetano do Sul 

no calendário de vacinação contra a COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº. 2283/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a inclusão dos profissionais da educação da rede 

particular no grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2285/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que a reinauguração da pista de skate, situada 

na rua Serafim Constantino, 9214 - Centro, seja agendada para o próximo dia 

21 (vinte e um) de junho, em alusão ao ‘Dia do Skate e do Esporte Radical’, 

constante do Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2287/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a vacinação dos profissionais da Fundação das 

Artes de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2288/21. 

Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de academias em praças e parques da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2167/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à EMEF - 

Professora Alcina Dantas Feijão, aos egressos alunos Paula Natsumi 

Vasconcelos Iamassita, Suelen das Graças Martins da Silva e Pedro Henrique 

Perrella Junqueira Gallinari, extensivo ao Professor David Augusto dos Santos, 

docente de Geografia da EMEF Alcina, pela conquista de ter publicado na 

importante revista internacional Wifa Plus o artigo "Envelhecimento e direito 

à cidade em São Caetano do Sul.". 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. 2168/21. Marcos Sergio G. Fontes e outros. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à empresa 

Casas Bahia, pelos relevantes serviços que vem prestando à nossa cidade e ao 

Brasil. 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 Gilberto Costa Marques, Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes e Bruna Chamas Biondi. Processo nº. 2169/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul na pessoa do Senhor Prefeito, interino, Tite Campanella, a Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD, na pessoa da Senhora Doutora Regina Maura 

Zetone, pela exemplar e cristalina campanha de vacinação contra a COVID-19, 

atingindo mais de 30% da população sulsancaetanense. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2170/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria 
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Estadual de Transportes Metropolitanos, por anunciar os inícios das obras do 

ônibus Rápido de Trânsito(BRT) para início de 2022. 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. 2176/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

na rua Santa Catarina, nº 254, Centro, em virtude de diversos furtos e assaltos 

que vêm ocorrendo no restaurante "Bombocado", na região ora apontada. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2193/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Dimas Tadeu Covas, Diretor do 

Instituto Butantan, pelo excepcional trabalho realizado e em nenhum momento 

se embrenhando pelo caminho do negacionismo, sendo assim, salvando vidas. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2218/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

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

solicitando para envidar campanha tendo como objetivo distribuir no comércio 

da cidade de São Caetano do Sul a cartilha denominada ‘Guia do CDC Mirim’. 

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. 2219/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Febraban, visando para orientar às agências bancárias de São Caetano do Sul 

no sentido de informar ao consumidor, por meio de avisos e/ou informativos 

fixados, sobre o desconto na antecipação do pagamento de dívidas. 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. 2220/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM 

- Sede - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, visando a afixação de 

fotos de pessoas desaparecidas nos espaços de propaganda(outdoors), dentro 

da estação ferroviária de São Caetano do Sul. 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. 

2221/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Assistpark Sistema de Estacionamento Rotativofácil Estacionar, 

visando que disponibilize vagas exclusivas demarcadas para veículos de 

advogados com inscrição definitiva na OAB em torno de fóruns e órgãos da 



 

 

hae  11 

administração direta ou indireta municipal, estadual ou federal. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2224/21. Bruna Chamas Biondi. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Associação Fundação Viva, pelos seus dois anos de 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz 

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

Processo nº. 2238/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Senhora Lina Maria 

Barletta Assi, que há 29 anos atua na direção desta escola e a todos os 

colaboradores da E.M.I. "Antonia Capovilla Tortorello". 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. 2259/21. Marcel Franco 

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

Congratulações à diretora da EME Professora Alcina Dantas Feijão, Senhora 

aline do Espírito Santo, ao Prof. David A. Santos, aos ex-alunos Paula Natsumi 

Vasconcelos Iamassita, Suelen das Graças M. da Silva, Pedro Henrique Perrella 

Junqueira Gallinari e a todos os envolvidos no projeto de iniciação científica 

que resultou no artigo científico envelhecimento e direito à cidade em São 

Caetano do Sul, publicado na revista acadêmica internacional wifa plus. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2266/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD, pela realização do dia "D" da vacinação contra a gripe. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2267/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações à multiplan e o Parkshopping São Caetano por terem 

doado mais de 250 cestas básicas, direcionadas ao ‘Banco de Alimentos’ da 

cidade de São Caetano do Sul, beneficiando assim, centenas de famílias em 

estado de vulnerabilidade social. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2272/21. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao artista Erike Busoni, por assumir a coordenação do espaço 

"Estação Cultura", junto a Secretaria de Cultura desta cidade . Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2273/21. Sueli Aparecida 

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

Anais de Voto de Congratulações pelos onze anos de Fundação do Lions Club 

de São Caetano do Sul Santa Maria, ocorrido em 27 de maio deste ano. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0970/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC visando informações sobre a 

internet nas escolas públicas. Colocado em discussão, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Pendente discussão e 

votação". Processo nº. 1381/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD visando 

informações sobre a relação de médicos vinculados a municipalidade, tanto os 

concursados como terceirizados. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas 

Biondi, Jander Cavalcanti de Lira, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Thaiane 

Spinello". Processo nº. 1783/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD visando 

informação sobre quem (nome, cargo e matrícula) na Fundação ABC elaborou 

a lista de nome e nos enviou formalmente requerendo as 100 doses de vacina 

contra a covid, que de acordo com a grande mídia foi fruto de um "fura fila da 

vacinação da covid", informação ao mesmo tempo negada pela presidente da 

Fundação em que alega ter havido um erro na criação da lista. Colocado em 

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

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

Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e 

Thaiane Spinello". Processo nº. 2191/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Maria do Socorro Dias. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2204/21. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Lourdes de Moraes de Osti. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2215/21. Jander Cavalcanti de 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor José Uciel de Lacerda Filho. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2250/21. 

Matheus Lothaller Gianello e outros. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Lizete 

Lessio Previato. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2265/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção 

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

Jaime Lerner. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de 

silêncio. Assim é procedido. Exaurido o tempo regimental 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, 

Cícero Moreira Alves, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. O Sr. Presidente 

faz comunicado relevantes. Dando continuidade à explicação pessoal, fazem 

uso da palavra os Nobres Edis: Gilberto Costa Marques, Jander Cavalcanti de 

Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Roberto Luiz Vidoski. Pela ordem faz 

uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. O Sr. Presidente faz 

comunicado relevante. Dando continuidade à explicação pessoal, fazem uso da 

palavra os Nobres Edis Ródnei Claudio Alexandre e Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada 

a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º 

Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo nº 2105/21. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, 

por intermédio da Secretaria da Segurança Pública 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 - II Processo nº 2106/21. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da 

Secretaria da Segurança Pública 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 0141/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de 

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de 
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Conscientização Sobre PTI - Trombocitopenia Imune Primária’, 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 - IV Processo nº 0373/21. 

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 responsabilização integral de condutores 

por danos materiais causados ao patrimônio público municipal em casos de 

acidente de trânsito provocado pelo consumo de álcool ou substâncias 

psicoativas.”. 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 0420/21. Fábio Soares de Oliveira. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera os incisos 

I e II do art. 17 da Lei nº 4.531, de 29 de agosto de 2007, que trata do serviço 

de transporte coletivo escolar no Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador 

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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às dezenove horas e trinta e três  minutos, encerrada a 

presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro 

de Presença para o início da 9ª Sessão Extraordinária que será realizada logo a 

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

assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Senhores Presidente 

e Primeiro Secretário. .......................................................................................... 
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