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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e seis minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 24ª Sessão Ordinária 

e da 18ª Sessão Extraordinária 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. 0930/13. Prefeitura Municipal. Ofício 

do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.696, de 

13/08/21. “Ciente”. Processo nº. 0816/21. Prefeitura Municipal. Ofícios do 

Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.675, de 

01/07/21, 11.693, de 06/08/21. “Ciente”. Processo nº. 3413/21. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto 

nº 11.697, de 16/08/21. “Ciente”. Processo nº. 3414/21. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.699, 

de 17/08/21. “Ciente”. Processo nº. 3452/21. Prefeitura Municipal. Projeto de 

Lei que "Autoriza a municipalização da Creche Oswaldo Cruz, revoga as Lei nºs 

2.295, de 19 de dezembro de 1975 e 3.188, de 27 de fevereiro de 1992, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3494/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Institui o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022-2025.". “À Comissão de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3495/21. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2022, e dá outras providências.". “À Comissão de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 3421/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a prioridade de marcação de consultas dermatológicas e 

oftalmológicas para pessoas com acromatose, 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. 3422/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o ingresso de animais domésticos 

e de estimação em hospitais públicos, privados, clínicas da família e ambientes 
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terapêuticos e de tratamento e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3453/21. 

Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a informação dos 

endereços e telefones das farmácias populares, nos receituários médicos 

expedidos pelo Sistema Único de Saúde, existentes no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3493/21. Caio Martins Salgado. Projeto 

de Lei que "Institui o programa 'Melhor Olhar', de fornecimento de óculos de 

grau, 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. 3502/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

exame de DNA gratuito na rede municipal de saúde e dos hospitais públicos 

vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS, para identificação de paternidade 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3503/21. Mesa Diretora. Projeto de 

resolução que "Autoriza a Mesa Diretora da Câmara Municipal a dispor dos bens 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3505/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes e Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de 

informativos referentes à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes em cadernos e livros didáticos, 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. 3500/21. Américo 

Scucuglia Junior. Moção de Repúdio ao veto do Governador do Estado de São 

Paulo, Senhor João Agripino Dória, ao Projeto de Lei de iniciativa do Deputado 

Estadual Agente Federal Danilo Balas, que trata da criação e implantação do 

cadastro estadual de sangue, que englobaria em sua base, os dados de todos os 

sangues coletados em hemocentros e bancos de sangue dos hospitais do estado 

de São Paulo para controle e distribuição. “À Comissão de Justiça e Redação”. 

Processo nº. 3514/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de Repúdio ao 

convênio Medical Health e a sua equipe médica neonatal do Hospital e 

Maternidade Santa Izildinha, pela negligência e descaso no tratamento e 

acompanhamento do RN Carlos Eduardo Figueiredo Carvalho que, após 

nascimento em 13 de agosto de 2021, veio a óbito no dia 27 do mesmo mês e 

ano. “À Comissão de Justiça e Redação”. “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processos nºs. 3411/21 e 3412/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: para que faça a adequada higienização interna em todos os ônibus 

das linhas 01 (Oswaldo Cruz) e 04 (Santa Paula), principalmente em decorrência 

da pandemia mundial causada pelo coronavírus (COVID-19), conforme 
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estabelecido pelos protocolos de higiene da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA); e a elaboração de estudos técnicos visando à instalação de 

lombada na rua Wenceslau Brás, altura do nº 2008, na proximidade da esquina 

com a rua Rafael Correa Sampaio, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3415/21 a 3417/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

possibilidade da implantação da feira de artesanato aos domingos na rua de lazer 

da avenida Presidente Kennedy; a possibilidade da implantação da feira de 

artesanato no parque Bosque do Povo; e que realize o recapeamento asfáltico na 

rua Maranhão, 594. bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3424/21 a 3426/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realização de 

recapeamento asfáltico de todas as ruas do bairro Boa Vista, neste município; 

realização de recapeamento asfáltico de todas as ruas do bairro Mauá, neste 

município; e realização de recapeamento asfáltico de todas as ruas do bairro São 

José, neste município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3431/21 a 

3435/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas na rua 1º de Maio, especialmente nas 

imediações da praça Nipo Brasileira - Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na avenida Líbero Badaró - Jardim São Caetano; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na alameda Terracota - 

Cerâmica; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na avenida 

Papa João XXIII, especialmente nas imediações do posto de combustíveis - 

Jardim São Caetano; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, especialmente nas imediações da praça 

morais sarmento - Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3441/21 a 

3444/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nos arredores da rua Piabanha, bairro Santa 

Maria, haja vista a atuação de “quadrilha” de arrombamento de edifícios atuando 

naquela região; à prorrogação do prazo de vigência, por 90 (noventa) dias do 

prazo de vigência da Lei Municipal 5943/2021 que institui o Programa de 

Parcelamento de Débitos do Sistema de Águas, Esgoto e Saneamento Ambiental 

de São Caetano do Sul; urgentes providências para que sejam feitas adaptações 

de acessibilidade nos banheiros da quadra do clube CESPRO, no bairro 

Prosperidade, a fim de receber adequadamente, as crianças e adolescentes com 

deficiência do projeto de iniciação ao esporte adaptado apresentado e já deferido 

à Associação Desportiva para Deficientes (ADD), por esta municipalidade; e à 

prorrogação do prazo de vigência por 90 (noventa) dias da Lei Municipal 
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5.937/2021, que instituiu o Programa de Parcelamento de Débitos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3446/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando retomada dos “shows” e bandas ao vivo, 

respeitando os limites e datas estipulados pelo Governo do Estado. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3447/21 a 3449/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: um redutor de velocidade tipo lombada na Eldorado altura 

562, bairro Prosperidade; a elaboração do evento mega virada da vacinação 

contra o COVID-19; e incluir nas escolas do município de São Caetano do Sul, 

a semana de conscientização da deficiência intelectual e múltipla. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3454/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a prorrogação do PPD - Programa de 

Parcelamento de Débitos (Refiz - 2021) por mais 2 meses. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3455/21 a 3459/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e 

ostensivas, na rua Juruá, altura do nº 70, no bairro Mauá; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas ostensivas na rua Amazonas altura do nº 

2800, no bairro Oswaldo Cruz; estudos para assiduidade de dedetização dos 

espaços pets do município; estudos para aquisição de refrigerador vertical para 

armazenamento de medicações para o Hospital Maria Braido; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e ostensivas, na alameda Conde de 

Porto Alegre, em especial nas imediações da praça Faria Lima e proximidades 

do CTNEM - Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial no 

bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3471/21. Eclerson Pio 

Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização estudos 

técnicos visando à remoção da vaga de deficientes físicos e o rebaixamento de 

guia em toda a extensão da fachada do imóvel localizado na rua Piauí, nº 873, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3472/21. Gilberto 

Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

construção de uma lombofaixa, na altura do número 600 da rua Manoel Coelho, 

no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3475/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a prorrogação do prazo para 

60 dias do Programa de Parcelamento de Débitos de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3476/21 a 3478/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que realize estudos da possibilidade da 

municipalização da escola estadual Maria Conceição Moura Branco, na rua 

Tapajós, 1085 - Olímpico, para que possamos atender a demanda que temos no 

ensino médio de nossa cidade; à reabertura dos CISEs, aos sábados, para 
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recreação dos frequentadores; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com vistas ao grande consumo de drogas e eventual tráfico, nas praças 

da avenida kennedy. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3482/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em 

conjunto com a Secretária Municipal de Educação - SEEDUC, a realização de 

estudos para a construção de um prédio anexo à CELEF Centro de Estudos de 

Línguas do Ensino Fundamental - Luiz Milani, rua Oswaldo Cruz, 2010 - Santa 

Paula, para atender a demanda dos munícipes da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3485/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando para com brevidade, dispor a inclusão de 

mensagens de texto e imagens antidrogas bem como de incentivo à denúncia de 

abuso e exploração sexual infantil, em cadernos e livros escolares distribuídos 

pela Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3486/21 e 3487/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

ampliação do tempo do semáforo localizado no cruzamento das ruas Flórida e 

Oriente, bairro Barcelona; e a realização de mais uma edição da "virada 

inclusiva", a ser realizada na semana que compreenda o dia 21 de setembro, em 

alusão ao "Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência", comemorado no 

dia 21 de setembro e instituído pela Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3492/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de ações e até mesmo 

campanhas, a fim de informar a população acerca das características das órteses 

- bengalas longas, utilizadas por pessoas com deficiência visual. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3418/21. Caio Martins Salgado. Requerimento à Mesa 

Diretora, solicitando instituir comissão especial de cultura, com duração até o 

dia 31 de dezembro de 2024, nos termos do § 4º, do artigo 53 do Regimento 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3419/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, visando que realize estudos no 

sentido de orientar as equipes de investigação da área da seccional, sobre os 

comércios de peças usadas "desmanches", para uma investigação mais incisiva 

no que se refere à compra e venda de peças oriundos de atos ilícitos. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3420/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à delegacia de polícia de 

São Caetano do Sul - sede, visando que realize estudos no sentido de orientar as 

equipes de investigação sobre os comércios de peças usadas "desmanches" nas 

imediações de nosso munícipio, para uma investigação mais incisiva no que se 
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refere à compra e venda de peças oriundos de atos ilícitos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3427/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao escritor Gilberto Tadeu de Lima, que lançou o livro “Mal 

traçadas linhas”, a quinta obra de sua trajetória. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3428/21. Gilberto Costa Marques. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao jornal Tribuna do ABCD, pelo seu 30º aniversário de 

fundação. 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. 3429/21. Caio 

Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício ao Excelentíssimo 

Senhor Deputado Estadual Thiago Auricchio, solicitando tratativas com o 

Governo do Estado de São Paulo, objetivando o encaminhamento da carreta do 

programa “Mulheres de Peito”, para a realização de atendimentos 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 o Vereador Caio Martins Salgado. Processo nº. 3436/21. Caio 

Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas na alameda Terracota - Cerâmica. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3437/21. Caio Martins Salgado. 

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

ostensivas na rua 1º de Maio, especialmente nas imediações da praça Nipo 

Brasileira - Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3438/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na avenida Líbero Badaró - Jardim 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3439/21. 

Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na avenida Papa João XXIII, especialmente 

nas imediações do posto de combustíveis - Jardim São Caetano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3440/21. Caio Martins Salgado. 

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

ostensivas na rua Maria Teixeira Mourão Maresti, especialmente nas imediações 

da praça morais sarmento - Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 3445/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

nos arredores da rua Piabanha, bairro Santa Maria, haja vista a atuação de 

“quadrilha” de arrombamento de edifícios atuando naquela região. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3460/21. Américo Scucuglia Junior. 

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

ostensivas e intensivas na alameda Conde de Porto Alegre, em especial nas 

imediações da praça Faria Lima e proximidades do CTNEM - Centro de Triagem 

Neonatal e Estimulação Neurossensorial no bairro Santa Maria. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3461/21. Américo Scucuglia Junior. 

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

ostensivas e intensivas na rua Amazonas, altura do nº 2800, no bairro Oswaldo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3462/21. 

Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e intensivas, na rua Juruá, altura do nº 

70, no bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3464/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Fundação das Artes, em razão da 

revitalização ocorrida em suas dependências e no teatro Timochenco Wenbi. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3465/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao presidente da República, Jair 

Bolsonaro, por ter editado na quarta-feira (25), decreto para instituir o Sistema 

Nacional de Garantias de Crédito (SNGC), que tem como objetivo facilitar o 

acesso de microempresas e empresas de pequeno porte ao crédito simplificado, 

estimulando a competição bancária, a eficiência do mercado e proporcionando 

maior acesso ao crédito. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto 

contrário da Vereadora Bruna Chamas Biondi e abstenção da Vereadora Thaiane 

Spinello”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas 

Biondi, Gilberto Costa Marques, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Jander 

Cavalcanti de Lira. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti 

de Lira. Processo nº. 3466/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal Tite Campanella e à SEEDUC - 

Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do Senhor Fabrício Coutinho de 

Faria, pela revitalização de duas escolas no bairro prosperidade: a EMI (Escola 

Municipal Integrada) Gastão Vidigal Neto e a EMEI (Escola Municipal de 

Educação Infantil) Romeu Fiorelli, ambas localizadas na rua dos Berilos, 

somando à entrega, nos últimos 8 meses, de 4 escolas. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado, com voto contrário dos vereadores Jander Cavalcanti de Lira e 

Américo Scucuglia Junior”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira, Roberto Luiz Vidoski e Gilberto Costa 

Marques. Processo nº. 3467/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos paratletas brasileiros, extensivo a toda comissão olímpica, 

pelo brilhantismo e fabuloso desempenho alcançado nos dos Jogos Paralímpicos 

Tokio 2020. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3468/21. 

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 Prefeito Tite Campanella, à Secretaria Municipal de Cultura - 

SECULT, na pessoa da Srª Liana Crocco e a Fundação das Artes de São Caetano 

do Sul - Fascs, na pessoa de sua Srª Ana Paula Demambro, extensivo a toda 

equipe, pela entrega da revitalização da Fundação das Artes. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3469/21. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao jornalista Antonio Júlio Pedroso de Moraes, fundador e 

diretor do Jornal Tribuna do ABCD, pelo 30º aniversário do Tribuna do ABCD. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3473/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à rota - 1º 

Batalhão de Policiamento de Choque - 1º BPCHQ - "Tobias Aguiar", visando 

rondas ostensiva diuturnamente no bairro Nova Gerty, principalmente nas 

imediações da avenida Tietê e rua Vieira de Carvalho. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3474/21. Fábio Soares de Oliveira. 

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

ostensivas diuturnamente, no bairro Nova Gerty, principalmente nas imediações 

da avenida Tietê e rua Vieira de Carvalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3479/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à atleta 

paraolímpica de nossa cidade Bruna Alexandre, que ganhou medalha de prata no 

tênis de mesa, Classe T-10 nas paraolimpíadas de Tóquio. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3480/21. Ródnei Claudio 

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

Congratulações ao atleta paraolímpico, João Victor Teixeira de nossa cidade que 

conquistou a medalha de bronze nas paraolimpíadas de Tóquio, na modalidade 

arremesso de peso F-37. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3481/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao atleta de fisiculturismo da nossa 

cidade Ramon Rocha Queiroz, que se classificou para o Mister Olímpia, a maior 

competição mundial da modalidade, ficando em segundo lugar no torneio 

Europa Ppro realizado, em Alicante - Espanha. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3483/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento 

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

com vistas à usuários e eventuais traficantes de drogas, nas praças localizadas na 

avenida Presidente Kennedy. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3484/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Tite Campanella e à SESAUD - 

Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Dr. Danilo Sigolo Roberto, pelo 

lançamento do "Programa Saúde em Dia", que vai ampliar a capacidade de 

atendimento em consultas de especialidades, exames diagnósticos e cirurgias, 

proporcionando ao paciente o tratamento completo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3488/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à família do saudoso e insuperável ex prefeito da cidade de São 

Caetano do Sul, Excelentíssimo Senhor Oswaldo Samuel Massei, pelo 

centésimo ano de seu nascimento, nascido em 27 de agosto de 1921, deixando 

um legado de administração pública padronizada e voltada a atender os anseios 

sociais. 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 Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Processo nº. 3490/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações ao CONFEP - Conselho Federal Parlamentar, pela recondução 

no dia 21 de agosto de 2021, do vereador Dr. Marcos Fontes ao Cargo de 

Delegado Municipal de São Caetano do Sul - SP. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3491/21. Gilberto Costa Marques. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Deputado Estadual Thiago Auricchio, pela criação do Código 

Paulista de Defesa da Mulher. 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. Pela 

ordem, a Vereadora Bruna Chamas Biondi solicita a prorrogação do Expediente 

por mais 30 (trinta) minutos. Colocado em votação, fica “Aprovada 

prorrogação do Expediente por mais 30 (trinta) minutos”. Para fazer 

comunicado relevante, o Vereador Cícero Moreira Alves usa da palavra. A 

Vereadora Bruna Chamas Biondi solicita ao Sr. Presidente para que constitua 

uma comissão de vereadores para que após o término da sessão, se reúna com a 

comissão de servidores da Educação para tratar exclusivamente da pauta relativa 

aos servidores da Educação. Para esta finalidade, o Sr. Presidente designa como 

membros daquela comissão os vereadores Bruna Chamas Biondi, Jander 

Cavalcanti de Lira, Magali Aparecida Selva Pinto, Ródnei Claudio Alexandre e 

Matheus Lothaller Gianello. Processo nº. 3498/21. Caio Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade - 

CISE "João Castaldelli", pelo transcurso de seus 12 anos de fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3501/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal Tite 

Campanella e SESAUD - Secretaria Municipal de Saúde, por ter alcançado o 

número expressivo de mais de 200.000 doses de vacina anti COVID aplicadas 

na população sulsancaetanense, alcançando o maior índice da grande região do 

ABC Paulista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3359/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Educação - SEEDUC visando informações do Secretário 

Municipal de Educação, em detalhes, sobre a concessão de bolsas de estudos, 

com base nas informações divulgadas na revista "São Caetano do Sul - A 

mudança segue em frente" - edição especial - 2021, em suas páginas 44 e 45. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Pendente Votação". Processo nº. 
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3470/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Carlos Roberto 

Moreira Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3489/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Teruo Fujita. 

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 to 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 

Alves Moreira, Fábio Soares de Oliveira, Gilberto Costa Marques e Jander 

Cavalcanti de Lira. O Sr. Presidente solicita e o Vereador Cícero Alves Moreira 

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

Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Marcos Sergio 

Gonçalves fontes, Matheus Lothaller Gianello e Ródnei Claudio Alexandre. O 

Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa e dá 

proceguimento à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da 

palavra o Nobre Edil: Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 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 0877/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 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 da Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva’ 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, fazem uso da palavra os vereadores Bruna 

Chamas Biondi, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Magali Aparecida Selva Pinto. 

Item - II Processo nº 2241/21. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas 

Adiadas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do 

Plenário a Moção de Repúdio ao Projeto de Lei nº 2.401/2019 apresentado ao 

Congresso Nacional pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que 

objetiva criar a educação domiciliar (homeschooling) no Brasil. Colocado em 

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

encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi 

e Gilberto Costa Marques. Colocado em votação, fica, com votos contrários dos 
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vereadores  Cícero Alves Moreira, Thaiane Spinello, Ródnei Claudio Alexandre, 

Matheus Lothaller Gianello,  Gilberto Costa Marques, Caio Martins Salgado, 

Américo Scucuglia Junior e Marcos Sergio Gonçalves Fontes, com votos 

favoráveis dos vereadores Fábio Soares de Oliveira, Magali Aparecida Selva 

Pinto, Daniel Fernandes Córdoba Barbosa, Roberto Luiz Vidoski, Jander 

Cavalcanti de Lira, Bruna Chamas Biondi, Ubiratan Ribeiro Figueiredo, Marcel 

Franco Munhoz, e com voto de desempate, do Sr. Presidente da Mesa, Vereador 

Eclerson Pio Mielo, “Aprovado”. “Oficie-se aos destinatários”. Para declarar 

voto, fazem uso da palavra Thaiane Spinello, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, 

Américo Scucuglia Junior e Caio Martins Salgado. Item - III Processo nº 

0693/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade 

do Projeto de Lei que “Acresce a alínea ‘h’ ao artigo 2º da Lei nº 2.164, de 07 

de junho de 1974, que autoriza a concessão dos serviços públicos de gás 

canalizado a favor da Comgás e dá outras providências”. Colocado em discussão, 

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

para votação, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, pede o 

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

arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item - IV 

Processo nº 1073/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.838, de 17 de 

março de 2020, que institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, a Semana ‘Quebrando o silêncio em prol da 

mulher vítima de violência’ 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 - V 

Processo nº 1127/21. Cícero Alves Moreira. 1ª Discussão e Votação do Projeto 

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

São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização sobre Descarte de Lixo 

Eletrônico’ 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 - VI Processo nº 

3217/21. Jander Cavalcanti de Lira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário a Moção de 

Repúdio ao posicionamento do Sr. Milton Ribeiro, Ministro da Educação, que 

declarou, em entrevista à TV Brasil no programa “Sem Censura”, na segunda-

feira, dia 09/08: “Universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse 

sentido de ser útil à sociedade”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o 
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vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da 

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

vereadores Bruna Chamas Biondi, Gilberto Costa Marques e Jander Cavalcanti 

de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se aos destinatários”. 

Esgotas as matérias da Ordem do Dia, o Sr. Presidente dá início à fase de 

Prorrogação do Expediente, por trinta minutos. A seguir, passa a palavra ao 

1º Secretário, Vereador Cícero Alves Moreira, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 3499/21. Caio Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade - 

CISE "Francisco Coriolano de Souza", pelo transcurso de seus 18 anos de 

fundação. 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 Caio Martins Salgado. Processo nº. 3506/21. Bruna 

Chamas Biondi. Requerimento solicitando envio de ofício à Prefeitura 

Municipal de São Bernardo do Campo, visando a regularização do aporte 

financeiro para o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em especial, o 

referente à manutenção do projeto Casa Abrigo. Para encaminhar a votação, 

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

Marques e Américo Scucuglia Junior. Exaurido o tempo da prorrogação do 

Expediente, fica "Pendente Votação". Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte e uma horas e três 

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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