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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e dois minutos, com a presença dos Vereadores 

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

na pessoa do Vereador Cícero Alves Moreira, assume a Presidência e declara 

aberta a Sessão. A Ata da 25ª 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. 1385/21. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura 

Municipal referentes ao mês de agosto do exercício de 2.021. “À Comissão de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul. Ofício do Reitor da USCS, encaminhando cópia do termo de 

cooperação firmado entre aquela autarquia e a FAUSCS, objetivando o 

intercâmbio e apoio técnico e prático, o desenvolvimento de pesquisas e estudos, 

o desenvolvimento, a transferência e a divulgação de tecnologias e informações, 

extensivos aos alunos e a gestão administrativa e financeira na prestação de 

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

Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.698, de 

17/08/21; 11.700, de 19/08/21, 11.701, de 20/08/21. “Ciente”. Processo nº. 

3546/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.695, de 11/08/21. “Ciente”. Processo nº. 

3547/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.702, de 23/08/21. “Ciente”. Processo nº. 

3548/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.703, de 25/08/21. “Ciente”. Processo nº. 

3549/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.704, de 25/08/21. “Ciente”. Processo nº. 

3634/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do parágrafo 

único do art. 9º e do art. 10, ambos da Lei nº 1.584, de 4 de julho de 1967, que 

autoriza a instituição da Fundação Universitária do ABC e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 3504/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

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

São Caetano do Sul, a 'Semana de Controle e Combate aos Diversos Vícios', e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3507/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a inclusão dos conteúdos do 'Lions quest' no currículo 

do ensino fundamental 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. 3508/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Acresce parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 5.330, 

de 12 de agosto de 2015, que instituiu no Calendário Oficial de Datas e Eventos 

do Município de São Caetano do Sul, o "Dia Municipal das Doadoras de Leite 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3509/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui o serviço voluntário de plantio e conservação 

de árvores e flores, aplicável à revitalização de praças, canteiros e bosques do 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3510/21. Caio 

Martins Salgado. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 

4.361, de 21 de fevereiro de 2006, alterada pela Lei nº 5.801 de 14 de novembro 

de 2019, que disciplina área de estacionamento regulamentado ‘zona azul’ para 

pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3511/21. Thaiane Spinello e Cícero Alves Moreira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação dos conselhos de usuários em ambos 

os poderes do município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3512/21. Thaiane 

Spinello. Projeto de Lei que "Autoriza a criação de laboratórios de inovação 

(sandbox) no âmbito do município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3513/21. 

Thaiane Spinello. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a identificação dos 

munícipes usuários de serviços públicos nos cadastros e sistemas municipais e 

institui o domicílio eletrônico no âmbito do município de São Caetano do Sul.". 

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

nº. 3535/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui a 

obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento de segurança, nos 

velórios municipais da cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Vereador Eclerson Pio Mielo assume a presidência da Mesa. Processo nº. 

3543/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a emissão, 
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pelas instituições de ensino públicas e privadas, de diplomas e certificados em 

formato acessível - braile e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3551/21. Caio Martins 

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

do Município de São Caetano do Sul, a 'Virada Inclusiva' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3561/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que " dispoe sobre a determinação às empresas prestadoras de serviços de 

eventos, no munícipio de São Caetano do Sul, para que cumpram a norma 

brasileira abnt 9050:2004, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3562/21. Américo 

Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Altera o artigo 40 da Lei n° 3.340, de 09 

de dezembro de 1993, que dispõe sobre a criação de classes hierárquicas da 

carreira de guardas municipais e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3595/21. Marcos 

Sergio G. Fontes e Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Altera a ementa e 

o art. 1º da Lei nº 4.340, de 3 de novembro de 2005, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixar em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, 

cartazes de alerta com os seguintes dizeres: 'Bebida alcóolica pode causar 

dependência química, física e psíquica'.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3618/21. Marcel Franco Munhoz. 

Projeto de Lei que "Autoriza a criação da casa da mulher 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. 3626/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Projeto de Lei que "Altera o art. 2º da Lei nº 4.369, de 15 de março 

de 2006, que dispõe sobre a criação da 'Campanha permanente de prevenção de 

acidentes com motocicletas e bicicletas', no município de São Caetano do Sul e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3627/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de 

Lei que "fica instituído, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município 

de São Caetano do Sul, o 'Dia do Atleta Master de Handebol', a ser comemorado 

no mesmo dia em que o país comemora o feriado de Corpus Christi, e dá outras 

providências.". "". Processo nº. 3629/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre as normas de funcionamento de casas noturnas e 

estabelecimentos similares no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3633/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Institui a 'Campanha de Prevenção ao Suicídio' no âmbito 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. 3643/21. 
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Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Institui o Código de Defesa do 

Empreendedor, dispondo sobre normas relativas à livre iniciativa, ao livre 

exercício da atividade econômica e à atividade regulatória do município de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3657/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 'NEU - Núcleo de Educação e Urgência - 

Samuzinho nas Escolas Municipais', no âmbito da cidade de São de Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3658/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade do repasse de 10% 

(dez inteiros por cento), pelas concessionárias ou permissionárias de serviços de 

energia elétrica, do valor recebido de empresas de telefonia, internet ou qualquer 

uma que utilize postes e outros equipamentos localizados no espaço público, 

para afixação de cabos e equipamentos.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3659/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 'Escolinha de Skate', no âmbito do 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3665/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da distribuição 

e aplicação, pelo sistema municipal de saúde de São Caetano do Sul, de implante 

subdérmico reversivo e de longa duração de etonogestrel, em mulheres que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 

3521/21 a 3525/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de 

viaturas, no bairro Santa Paula, visando inibir os constantes roubos - furtos de 

celulares que estão acontecendo; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, na rua Epitácio Pessoa, 

altura do numeral 58, bairro Boa Vista; acolhimento para um cidadão que está 

há tempos na rua Pernambuco altura do numeral 303, no Centro; a reforma da 

quadra existente, na rua Tamandaré no bairro Mauá; e a substituição das 

lâmpadas queimadas na rua Giovani Perucchi, próximo a escola Oswaldo 

Samuel Massei, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3527/21 e 3528/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir a 

tolerância de 10 minutos de Zona Azul, nos arredores das escolas municipais de 

São Caetano do Sul, nos horários de entrada e saída de alunos; e o retorno da 

linha 08 Prosperidade - Fundação - via Estação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3529/21 e 3530/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao 



 

 

hae  5 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a demarcação no solo na rua Niterói para maior fluidez do trânsito; 

e a obrigatoriedade da oferta de LIBRAS na educação básica. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3531/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos para viabilizar a criação de um 

fundo municipal com o intuito de cuidar, melhorar, modernizar e atualizar o 

acervo das bibliotecas municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3536/21 a 3539/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a construção 

de pelo menos mais dois consultórios médicos na UBS Dr. Ivanhoé Espósito, 

situada na rua Flórida, número 295 - Barcelona; a inclusão, para atendimento 

noturno, de mais um médico ginecologista, no quadro de funcionários da UBS 

Amélia Richard Locatelli, localizada na alameda João Galego, número 01 - Santa 

Maria; a realização das seguintes intervenções na UBS Amélia Richard 

Locatelli, localizada na alameda João Galego, número 01 - Santa Maria; e a 

instalação de grades, no espaço onde são descartados os resíduos comuns e 

hospitalares da UBS Amélia Richard Locatelli, localizada na alameda João 

Galego, número 01 - Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3541/21 e 3542/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize 

estudos em parceria com Enel, sobre a possibilidade de cabeamento subterrâneo 

da rede elétrica de nosso munícipio; e que realize estudos para a manutenção da 

boca de lobo localizada na calçada da rua Ceará com a rua Fausto Luiz Pina, 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3545/21. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando informar o 

proprietário do estabelecimento comercial, Buffet Infantil Allegro Bambini, 

localizado à estrada das Lágrimas, numeral 483, bairro São José, sobre os dias e 

horários da coleta do lixo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3552/21. Caio 

Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de Wi-Fi na Praça dos Estudantes, localizada na avenida Goiás, 600 - 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3554/21 a 3558/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de telas de 

proteção anti-pássaros nas escolas EME Professora Alcina Dantas Feijão, EMEF 

Padre Luiz Capra e EMEF Leandro Klein; a inclusão de farmacêuticos no 

programa Saúde da Família; a melhoria na iluminação pública do parque Chico 

Mendes, principalmente na área em frente o lago; a poda de árvore situada na 

estrada das Lágrimas, nº 33; e a realização de estudos para que seja reduzida a 

quantidade de faixas amarelas e aumente o número de vagas destinadas aos 

clientes na extensão da rua Visconde de Inhaúma. “Ao Senhor Prefeito”. 
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Processo nº. 3559/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a repintura da sinalização da faixa de carga e descarga na 

Pedro José Lorenzini, em frente a praça da Bíblia, no Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3563/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos para que seja implantado o 

adicional de periculosidade em substituição a atividade por risco de vida dos 

guardas civis municipais (GCMs). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3564/21 e 3565/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o retorno do 

programa Agente Jovem; e a revitalização do Centro Integrado de Saúde e 

Educação da Terceira Idade - CISE Moacyr Rodrigues. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3566/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a implantação de galerias pluviais na rua Engenheiro 

Armando de Arruda Pereira no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3570/21 a 3573/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalar na rua dos Meninos com a avenida Paranapanema e rua 

Marlene, bairro Nova Gerty, equipamentos de redução de velocidade, tais como 

semáforo, lombofaixa ou lombada eletrônica; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre instituição da gratuidade do exame de DNA para 

pessoas carentes, tendo como objetivo o reconhecimento da paternidade; com 

brevidade, instalar no parque Espaço Verde Chico Mendes a sessão de achados 

e perdidos, com ênfase em divulgação por sistema de auto falantes e pela 

internet; e instituir, no âmbito do município de São Caetano do Sul, o PROCON 

Móvel. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3575/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3576/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o remanejamento das 2 (duas) árvores de 

pequeno porte localizadas no lado oposto (lado da praça) aos nºs. 45/55 da rua 

João Batista Negro, bairro Mauá, por árvores do tipo "Ipê branco" ou "Ipê 

amarelo". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3578/21. Caio Martins Salgado. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda da vegetação do 

terreno e a revitalização da quadra esportiva, localizada na avenida 

Paranapanema, ao lado da EMEI helena mussumeci, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3579/21 a 3586/21. Thaiane Spinello. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda das raízes de duas árvores que estão destruindo o 

calçamento do passeio público na rua Alfredo Maluf, altura dos n°s 71 e 77 

respectivamente, e após proceda o reparo do calçamento ou solicite à Secretaria 
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Competente que o faça; a poda das raízes de 03 árvores que estão destruindo o 

calçamento do passeio público na rua Baraldi, altura dos n°s 646 e 668, e após 

proceda o reparo do calçamento ou solicite à Secretaria Competente que o faça; 

a possibilidade de ajustar o nível de cobertura do canteiro das árvores da calçada 

do Atende Fácil (R. Maj. Carlos Del Prete) com adição de mais terra ou brita, 

pois os canteiros estão abaixo do nível do calçamento podendo ocasionar queda 

de munícipes que trafegam pelo local; que determine a visita do fiscal municipal 

de posturas à rua rua Maj. Carlos Del Prete, altura do nº 760, a fim de verificar 

a existência de irregularidade no calçamento do passeio público e, caso constate 

sua ruína ou mal estado de conservação, que seja notificado o proprietário do(s) 

imóvel(s) nos termos do decreto nº 5209/1983 para que proceda o reparo nos 

termos da Lei, ou promova o município o reparo necessário nos termos do art. 

18 do mesmo decreto; que determine a visita do fiscal municipal de posturas à 

rua rua Maj. Carlos Del Prete, altura do nº 678, a fim de verificar a existência de 

irregularidade no calçamento do passeio público e, caso constate sua ruína ou 

mal estado de conservação, que seja notificado o proprietário do(s) imóvel(s) 

nos termos do decreto nº 5209/1983 para que proceda o reparo nos termos da 

Lei, ou promova o município o reparo necessário nos termos do art. 18 do mesmo 

decreto; que estude o motivo do afundamento e repare o asfalto afundado na rua 

Maranhão, altura do nº 611, em frente a UBS; que realize estudos a fim de avaliar 

a viabilidade de inversão da mão de direção das ruas Sergipe e Bernardino Faria; 

e faixas de pedestre na rua Prudente de Moraes antes e depois da esquina com a 

rua Marechal Deodoro, onde há uma rotatória. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3587/21 a 3589/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: para 

que sejam realizadas rondas fiscalizatórias na rua Cavour, altura do numeral 49, 

bairro Oswaldo Cruz, com vistas a aplicar as devidas infrações de trânsito, e 

remover veículos que estacionam em cima do passeio público (foto anexa), 

dentre os quais, segundo denúncias, incluem-se supostamente veículos oficiais 

desafetados pela Câmara Municipal e destinados à Prefeitura; a instalação de 

uma lombada ou medida corretiva de redução de velocidade, na rua Saldanha da 

Gama, no bairro Nova Gerty; e as providências necessárias para a realização de 

um novo concurso visando a contratação de auxiliáres e professores especialistas 

em educação especial. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3591/21 a 

3594/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de uma 

quadra de futebol no parque Bosque do Povo; a implantação de uma rua de lazer 

na rua Antônio da Fonseca Martins, no bairro São José; o retorno das práticas 

esportivas nas quadras do Espaço Verde Chico Mendes; e a introdução de 

sessões de Acupuntura nos CISEs's da terceira idade. “Ao Senhor Prefeito”. 



 

 

hae  8 

Processos nºs. 3597/21 a 3599/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de base móvel comunitária da Guarda Civil Municipal na avenida 

Paranapanema, nas proximidades da rua Tamandaré e da quadra esportiva 

municipal, no bairro Nova Gerty; que intensifique a fiscalização nas imediações 

do CEE Erasmo Batissaco, localizado na rua da Eternidade, 13 - bairro Mauá; e 

a criação de um espaço, conhecido como ‘pipódromo’, em local estratégico do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3600/21. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reabertura do "Programa 

Agente Jovem", possibilitando a ampliação das vagas, visto que será de grande 

valia e atenderá muitos jovens que solicitam a oportunidade de ingressar no 

mercado de trabalho e auferir renda, executando seus préstimos com excelência 

e dedicação aos munícipes, nos diversos departamentos do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3601/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de bancos no parque Espaço 

Verde Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3608/21 e 

3609/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma faixa 

de pedestre, na rua Marechal Deodoro número 800 em frente da escola 

Evotulution Teens; e a limpeza e desentupimento do bueiro localizado na rua 

Boa Vista nas proximidades do número 431, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3610/21 e 3611/21. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a avaliação para possível remoção de árvore infestada de cupins em 

sua base, localizada na rua Espírito Santo, altura do numeral 200, no bairro Santo 

Antônio; e tornar via de mão única a rua Ivaí, no trecho entre as ruas Arlindo 

Marchetti e alameda São Caetano, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3613/21 a 3615/21. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a limpeza e o isolamento do antigo Clube Tamoyo, localizado à rua 

São Paulo, número 200, bairro Santa Paula; a realização de um plano de 

acolhimento para as pessoas em sua grande maioria usuários de drogas, que estão 

fazendo do antigo Clube Tamoyo, situado à rua São Paulo, número 200, bairro 

Santa Paula, um ponto de encontro; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, na antigo Clube 

Tamoyo, localizado à rua São Paulo, número 200, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3616/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização da 2ª parte córrego na 

avenida Antônio da Fonseca Martins no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3619/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando o retorno imediato da linha 08 Prosperidade/Fundação - 

via Estação, haja vista que muitos munícipes, inclusive servidores municipais, 

estão sendo prejudicados pela falta desta condução. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3621/21 a 3623/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: em conjunto com a Assistpark, que realize estudos para criação de 

uma "campanha" para doação de sangue, tendo como contrapartida isenção de 

pagamento de estacionamento Zona Azul; que realize estudos para a 

revitalização da sala usada pelo PEC - Programa Esportivo Comunitário, 

localizado no Espaço Verde Chico Mendes; e a instalação de bueiros ecológicos 

em nosso munícipio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3628/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação do sistema Pref Book, como uma ferramenta para melhor atender 

aos munícipes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3630/21. Cícero Alves 

Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

cobertura no ponto de ônibus localizado na praça Nipo-Brasileira, localizada 

entre a avenida Nelson Braido e a rua 1º de Maio, no bairro Cerâmica. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3632/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a ampliação de vagas do "Programa 

Agente Cidadão Sênior" para o número de 600 (seiscentas) vagas a serem 

disponibilizadas pela municipalidade, efetivando, dessa forma, a excelente 

administração e o relevante trabalho realizado pelo atual Prefeito do município 

de São Caetano do Sul, Senhor Anacleto Campanella Junior. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3635/21 a 3637/21. Thaiane Spinello. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que instale nas praças e parques do município estruturas fixas para a 

prática de calistenia; a colocação das grades nos ralos receptores de águas 

pluviais da escola EMEI Pedro José Lorenzini, pois a ausência destes poderá 

causar acidentes com as crianças, profissionais e munícipes que frequentam a 

escola; e que coloque placas indicativas de limite de velocidade ao longo da rua 

Felippo Roveri Camarão, principalmente próximo aos radares, nos dois sentidos 

de direção. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3639/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a abertura do 

concurso público para contratação de guardas civis municipais. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3640/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de desconto no IPTU de 

2022 para os moradores que tiverem redução no consumo de água e energia. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3641/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja colocado Wi-Fi 

gratuito nas principais avenidas de São Caetano do Sul, como a avenida Goiás, 
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Presidente Kennedy, Visconde de Inhaúma, Guido Aliberti. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3642/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a revitalização geral da EMEF Elvira Paolilo 

Braido. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3645/21 e 3646/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de faixa elevada para a 

passagem de pedestres na frente de todas as igrejas localizadas no município; e 

para que providencie a sinalização, através da colocação da placa de advertência, 

nas áreas sujeitas a enchentes em nossa cidade, com os dizeres "Área sujeita a 

inundação". “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3653/21 e 3654/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, 

que junta às demais forças policiais, intensifiquem a fiscalização nos bairros 

Santo Antônio e Centro, no período noturno; e a manutenção de todas as bicas 

de água da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3656/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3660/21 a 3664/21. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: maior fiscalização na rua Henrique Dias, altura do número 19, 

no bairro Fundação; a poda imediata de uma árvore localizada na esquina das 

ruas Líbero Badaró e Fernão Dias; a visita técnica de profissional especializado, 

para conferência e possível remoção de 2 árvores na alameda Cassaquera, altura 

do numeral 705, que aparentam estar infestadas de cupins; a substituição das 

lâmpadas queimadas e/ou a colocação de novos pontos de iluminação da rua 

Mariano Pamplona, no bairro Fundação, altura do numeral 383 até o 351; e 

estudos para a sinalização e pintura de faixas de "embarque e desembarque", na 

entrada das escolas públicas e privadas da cidade de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3666/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos com vistas a substituir por outra 

espécie, a árvore localizada na rua Natale Furlan, número 25 - bairro Barcelona. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3669/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na viela entre as ruas Santa Catarina, altura do nº 

135, Rio Grande do Sul e Manoel Coelho, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

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. Colocado 

em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 
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Colocado em votação, fica “Aprovado, com voto contrário do Vereador 

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

vereadores Bruna Chamas Biondi Américo Scucuglia Junior. Processo nº. 

3532/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao Magnífico Reitor Prof. Dr. Leandro 

Campi Prearo e ao Professor Eduardo de Camargo Oliva, pela realização do 

estudo em que revelou o diagnóstico resultante da observação da pandemia e o 

que ela causou para as empresas, principalmente em 2020. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3533/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Deputado Federal Alex Manente, destinação de emenda 

parlamentar no valor de R$ 400.000,00, em benefício da segurança de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Para encaminhar votação, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira e Gilberto Costa Marques. Pela ordem, o Vereador Roberto 

Luiz Vidoski pede a leitura, na íntegra, do processo. Assim é procedido. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Américo Scucuglia Junior. 

Colocado em votação, fica “Aprovado, com votos contrários dos vereadores 

Marcel Franco Munhoz, Américo Scucuglia Junior e Roberto Luiz Vidoski”. 

Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de 

Lira, César Rogério Oliva e Gilberto Costa Marques. Processo nº. 3540/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a todos os profissionais de educação física, 

pelo Dia do Profissional de Educação Física, comemorado dia 1º de setembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3544/21. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Santo André 

Planos de Assistência Médica Ltda, para que, presencialmente por meio de 

representante legal, em audiência pública em data e horário prefixado pela 

presidência desta Edilidade, preste esclarecimentos acerca da suspensão da 

prestação de serviços médicos, no último Hospital em São Caetano do Sul 

credenciado para tanto, qual seja, “Hospital Central”; a falta de hospitais 

credenciados em Santo André; dentre outras questões envolvendo contrato nº 

55/2020. 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. 3550/21. Caio 

Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações aos guardas civis municipais de São Caetano do Sul, em razão 

do ‘Dia do Guarda Civil’, comemorado em 3 de setembro. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3553/21. Caio Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Prefeito municipal, Anacleto Campanella Jr. e à Secretaria 

Municipal de Segurança - SESEG, em nome de seu Secretário Jorge Martins 

Salgado, em razão do município de São Caetano do Sul ter alcançado a 1ª 

colocação no Recorde de Segurança, do Ranking Connected Smart Cities. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3567/21. 

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

- Distribuição São Paulo - SCS visando a poda de árvore na alameda Conde de 

Porto Alegre, nº 1371, no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3568/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Governador do Estado de São Paulo visando o 

encaminhamento da Carreta do Programa do Governo do Estado de São Paulo 

"Mulheres de Peito”, no mês de outubro 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”. Processo nº. 

3574/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no bairro Fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3577/21. Caio Martins 

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

Congratulações à Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul, pelo 

transcurso de seus 68 anos de fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3596/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC visando apresentar ao Grupo de Trabalho - GT, proposta de implantação 

do PROCON Móvel. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3604/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Fundação Anne Sullivan em razão do 44º 

aniversário da Fundação Municipal Anne Sullivan - FUMAS. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3605/21. Roberto Luiz Vidoski. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Prefeito Anacleto Campanella Junior e ao Governador João 

Agripino da Costa Doria Junior, pelo investimento, brilhantismo e a celeridade 
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no avanço das obras do Atende Fácil saúde. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3606/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

advogados Dr. Alexandro Guirão e Dr. Moacir Guirão Junior, pelos 20 anos de 

uma brilhante história na advocacia, no último 31 de agosto de 2021, do 

escritório Guirão Advogados. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3607/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a todos os profissionais de 

educação física, extensivo aos excelentíssimos Senhores: Secretário Municipal 

de Esportes, Senhor Mauro Roberto Chekin, e ao Presidente da CREF4/SP - 

Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, Senhor Nelson Leme da 

Silva Júnior, pelo dia desta brilhante profissão. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3617/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

Civil Municipal, pelos 68 anos de existência no município de São Caetano do 

Sul, na pessoa do comandante Claudinei da Silva Magalhães. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3624/21. Ródnei Claudio 

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

Congratulações pelo aniversário do Centro Recreativo e esportivo Sete de 

Setembro, que completou 76 anos no dia 7 de Setembro de 2021. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3625/21. Ródnei Claudio 

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

Congratulações aos guardas civis municipais de São Caetano do Sul, em razão 

do "Dia do Guarda Civil", comemorado em 3 de setembro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3631/21. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Excelentíssimo Prefeito do município de São Caetano do Sul, 

Senhor Anacleto Campanella Junior, pela excelente administração e relevante 

trabalho realizado, expresso pelo atual "Programa Agente Cidadão Sênior", que 

tem proporcionado aos idosos novas oportunidades de convívio social, 

contribuindo em vários setores do município, em benefício da cidade e de sua 

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

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

Gilberto Costa Marques. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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3638/21. Thaiane Spinello. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à atleta e GCM de São Caetano do Sul Patrícia 

Cândido, pela conquista de duas medalhas de ouro na modalidade supino, nas 

categorias open e master 1, do Campeonato Paulista de Powerlifting e Supino, 

disputado em Jundiaí, interior de São Paulo, entre os dias 04 e 07 de setembro 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3647/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, para apresentar ao Grupo de Trabalho - 

GT, proposta de parceria público privada (PPP) para instalação de núcleos de 

treinamento para cães guias, tendo como objetivo beneficiar cidadãos com 

deficiência visual e de baixa renda. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3649/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário de dois 

anos do instituto Joyce Zanluchi Pilates e Saúde. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3650/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Guarda Civil Municipal Senhora Patrícia Candido, pela 

conquista de duas medalhas de ouro na modalidade supino, categorias Open e 

Master 1, do Campeonato Paulista de Powerlifting e Supino, disputado em 

Jundiaí entre os dias 04 e 07 de setembro, consolidando a cidade São Caetano 

do Sul como celeiro de atletas campeões. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3651/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Prefeitura Municipal, a SESEG - Secret. Mun. Segurança e a 

Guarda Civil Municipal de SCS pelo transcurso de aniversário (68 anos), que 

ocorrerá em 17 de setembro de 2021, de forma a registrar e enaltecer a presença 

e o significado dessa instituição para o município, bem como o trabalho frutuoso 

que desempenha em prol da preservação da ordem e tranquilidade de nossa 

população, que é orgulho de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3652/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Guarda Civil Municipal (GCM) de São Caetano do Sul, na 

pessoa do Subsecretário Coronel Luiz Antônio Dantas Valente. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3655/21. Ródnei Claudio 
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Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3667/21. Caio Martins Salgado e Bruna Chamas 

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

Congratulações à VIPE - Viação Padre Eustáquio, por garantir aos cidadãos trans 

o direito de ter o seu nome social na carteirinha de transporte público de São 

Caetano do Sul. Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores 

Caio Martins Salgado e Bruna Chamas Biondi. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 3670/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento 

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

viela entre as ruas Santa Catarina altura do nº 135, Rio Grande do Sul e Manoel 

Coelho, no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3671/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à atleta e GCM de São Caetano do Sul Patrícia 

Cândido, pela conquista de duas medalhas de ouro na modalidade supino, nas 

categorias Open e Master 1, do Campeonato Paulista de Powerlifting e Supino. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3672/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações ao atleta Anderson Reis, pela conquista 

das medalhas de ouro e prata no 13 Campeonato Brasileiro de Esportes de 

Contato - Kickboxing. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3674/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento à Mesa Diretora visando 

constituir comissão especial para tratar de assuntos relativos aos servidores da 

educação, com duração até o dia 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 

53 e do artigo 147, inciso x, do Regimento Interno. 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". Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase 

de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Américo Scucuglia Junior. 
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O Sr. Presidente faz um comunicado relevante. Para fazer comunicado relevante, 

usam da palavra os vereadores César Rogério e Gilberto Costa Marque. O Sr. 

Presidente solicita e o vereador Cícero Alves Moreira assume a presidência da 

Mesa e procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da 

palavra a Nobre Edil Bruna Chamas Biondi. O Vereador Eclerson Pio Mielo 

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

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Caio Martins Salgado. O Sr. 

Presidente faz um comunicado relevante. O Sr. Presidente procede à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: 

César Rogério Oliva e Cícero Alves Moreira. O Sr. Presidente faz um 

comunicado relevante. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Daniel Fernandes 

Barbosa, Gilberto Costa Marques e Jander Cavalcanti de Lira. Exaurido o tempo 

regimental da fase de Explicação Pessoal. Em questão de ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Roberto Luiz Vidoski. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 

1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo nº 1073/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 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 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, 

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

Processo nº 1127/21. Cícero Alves Moreira. 2ª Discussão e Votação do Projeto 

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

São Caetano do Sul, a ‘Semana de Conscientização sobre 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 2º Turno”. Item - III Processo nº 

0634/21. Fábio Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto 

de Lei que “Institui o Programa Farmácia Solidária, no âmbito do 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”. Item - IV Processo nº 0722/21. 
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Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

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

“Autoriza a municipalização da Creche Oswaldo Cruz e dá outras providências”. 

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

encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Eclerson Pio 

Mielo, 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 1183/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Acresce o artigo 1º-A à Lei nº 5.239, de 11 de 

novembro de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar cartaz com 

telefone para denúncias de maus tratos contra animais nos locais e na forma que 

especifica e dá outras providências”. 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 

3266/21. Marcel Franco Munhoz. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

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

Repúdio à Amazon, plataforma de comércio eletrônico, pela comercialização da 

trilogia dos livros da autora Jessica Düber, "Morrer por conta própria: Manual 

para um suicídio racional", obras que são um atentado contra a vida. Colocado 

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

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

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e 

Gilberto Costa Marques. O Sr. Presidente faz comunicados relevantes. 

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

declara, às dezenove horas e quarenta e um minutos, encerrada a presente Sessão. 

Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ........................................................... 
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