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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE OITO DIAS 

DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às  dezessete hora e trinta minutos 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. A Ata da XXª Sessão Ordinária 

é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Cícero 

Alves Moreira, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. 

Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ofícios 

do Reitor da USCS, encaminhando: cópia do termo de convênio firmado entre 

aquela autarquia e o Tribunal de Justiça, visando a instalação e funcionamento 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Cejusc, e cópia do 

termo de cessão de uso de software, entre aquela autarquia e a Universitas 

Soluções Estudantis Ltda, objetivando o acompanhamento do processo de 

validação dos protótipos, bem como a cessão de licença de uso da plataforma 

“Pesqempreende”. “Ciente”. Processo nº. 3830/21. Prefeitura Municipal. 

Projeto de Lei que "Altera os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 5.580, de 09 de 

novembro de 2017, alterada pela Lei nº 5.925, de 25 de março de 2021, que 

institui o programa Auxílio Uniforme Escolar e dá outras providências.". “Às 

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

3798/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

Gastronômico', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3807/21. Ródnei Claudio 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia 31 de Março, em memória 

às vítimas que faleceram em virtude do COVID-19' e dá outras providências.". 

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

nº. 3818/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Projeto de Lei que "Institui, 

no âmbito do programa assistencial do município de São Caetano do Sul, o 

benefício de auxílio alimentação, denominado "Cartão Supermercado", 

estabelece critérios para a concessão, interrupção e exclusão e dá outras 
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providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 3819/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do programa assistencial do município 

de São Caetano do Sul, o benefício de auxílio medicamento, denominado 

'Cartão Remédio', estabelece critérios para a concessão, interrupção e exclusão 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3820/21. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Projeto de Lei que "Institui o ensino de música nas escolas municipais 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3828/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o parto seguro e medidas 

de proteção à gravidez, parto e puerpério, no município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3836/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a responsabilização do organizador de evento 

em espaços públicos, sobre os danos ao patrimônio público e privado e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3845/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei 

que "Institui a instalação de lixeira pet, com bobina de saquinhos plásticos, para 

o recolhimento dos dejetos de animais domésticos nas ruas e parques de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3846/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Assegura ao cônjuge ou convivente do 

consumidor de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome 

na fatura mensal de consumo, 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. 3847/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui o 'Programa de Distribuição de Compostos Orgânicos', 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. 

3848/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 

Academia do Cérebro no âmbito dos parques e praças do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3860/21. Caio Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Institui o código de direitos, garantias e obrigações 

do contribuinte do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

nº. 3870/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Estabelece a 

obrigatoriedade aos bares, restaurantes e similares de oferecer cardápio em 

formato acessível às pessoas com deficiência visual.". “Às Comissões de 
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Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3874/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Projeto de Lei que "Disciplina a concessão 

em comodato do estádio municipal Anacleto Campanella para a Associação 

Desportiva São Caetano e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 3776/21 a 3792/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a contratação de fisioterapeutas 

especialistas no método Therasuit para o CTENEN, ou o treinamento dos já 

existentes para aplicação deste método, ou ainda a realização de convênios com 

clínicas especializadas nele, em benefício de crianças com dificuldades motoras 

no município; a contratação de profissionais especialistas no método aba, ou o 

treinamento dos já existentes para aplicação deste método, ou ainda a realização 

de convênios com clínicas especializadas nele, em benefício de crianças 

atendidas no âmbito do CTENEN; a contratação de fisioterapeutas especialistas 

no método Cuevas Medek (CME) para o CTENEN, ou o treinamento dos já 

existentes para aplicação deste método, ou ainda a realização de convênios com 

clínicas especializadas nele, em benefício de crianças com dificuldades motoras 

no município; a contratação de fisioterapeutas especialistas no método Bobath 

para o CTENEN, ou o treinamento dos já existentes para aplicação deste 

método, ou ainda a realização de convênios com clínicas especializadas nele, 

em benefício de crianças com dificuldades motoras no município; as 

providências para que seja firmado convênio entre a municipalidade e 

laboratórios de genética e biologia molecular, visando atendimentos da 

demanda na rede pública de saúde e, em especial do CTENEN, expandindo-se 

o serviço para toda a rede em sendo possível; as providências para que sejam 

contratados mais médicos(as) geneticistas visando atendimentos da demanda 

especializada no CTENEN, ou para que seja firmado convênio com clínica 

especializada nesse sentido, expandindo-se, em sendo possível, essa 

especialidade para toda a rede; as providências para que sejam contratados 

fisiatras visando atendimentos da demanda especializada no CTENEN, ou para 

que seja firmado convênio com clínica especializada nesse sentido, 

expandindo-se essa especialidade para toda a rede em sendo possível; as 

diligências necessárias para que seja instituído programa, ou firmada(s) 

parceria(s) ou convênio(s) com empresas, clínicas, universidades, ong’s, oss’s, 

etc no sentido de que seja implantado no município um sistema de fornecimento 

de canabidiol para pacientes que demandem tal medicamento, para tratamento 

de síndromes e demais enfermidades, com acompanhamento clínico, estudos e 

pesquisas, no âmbito do CTENEN, expandindo-se para toda a rede em sendo 

viável; estudos e diligências necessárias para que no âmbito do CTENEN seja 

instituída com as formalidades legais e regulamentadoras necessárias, uma 
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associação de pais e profissionais do centro, com padrão e objetivos similares 

às associações de pais e mestres já existentes no âmbito das escolas do 

município; a instalação de salas apropriadas para fisioterapias, com 

aparelhagem moderna, e mais infraestrutura lúdica no âmbito do CTENEN; as 

providências necessárias para no âmbito do CTENEN, analisado caso a caso, 

sejam permitidas ao menos duas sessões de terapia por semana, por criança, e 

por período igual ou superior a cinquenta minutos cada sessão; a instalação de 

salas amplas e mais apropriadas para terapia ocupacional, com aparelhagem 

completa, infraestrutura lúdica e acompanhamento durante as sessões, de 

fonoaudióloga no âmbito do CTENEN; a reforma dos banheiros do CTENEN; 

as providências necessárias, para que no âmbito da reforma e expansão do 

CTENEN, seja ampliado o ambiente da recepção deste equipamento público; 

as providências necessárias para que, no âmbito da reforma e expansão do 

CTENEN, sejam ofertadas aos familiares ou responsáveis das crianças 

pacientes, vagas no estacionamento, em especial para cadeirantes; a 

contratação ou designação de nutricionista para lotação no âmbito do 

CTENEN; e estudos, tratativas e as diligências necessárias para inclusão de 

crianças e adolescentes com idade superior a 12 (doze) anos, no âmbito dos 

atendimentos e serviços prestados pelo CTENEN. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3794/21 e 3795/21. Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

realize a poda da copa da árvore localizada na avenida Goiás, altura do nº 1266; 

e que realize a poda da copa da árvore localizada na avenida Goiás, 

aproximadamente na altura do nº 1320. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3796/21 e 3797/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a divulgação 

aos nossos munícipes sobre a existência do benefício ID Jovem, denominação 

esta para identidade jovem que consiste em um documento que possibilita 

acesso aos benefícios de meia-entrada, em eventos artístico-culturais e 

esportivos além de vagas gratuitas ou até mesmo desconto no sistema de 

transporte coletivo interestadual conforme disposto no decreto nº 8.537 de 5 de 

outubro de 2015; e estudos para alteração no sentido da via de mão da rua 

Domenico Botan, bairro Oswaldo Cruz, no trecho entre a avenida Paraíso e rua 

Issaco Coppini. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3800/21 a 3802/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma da calçada ao entorno da 

Cidade das Crianças, rua Paraguassu e alameda Conde de Porto Alegre; a 

implantação de rampas de acessibilidade no cruzamento da rua Paraguassu, 

esquina com a alameda Conde de Porto Alegre; e a poda das árvores situadas 

na alameda Conde de Porto Alegre, na extensão do quarteirão atrás da Cidade 



 

 

hae  5 

das Crianças. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3805/21. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o retorno das 

aulas de zumba e dança de salão nos CISEs (Centro Integrado de Saúde e 

Educação), e nos parques municipais Espaço Verde Chico Mendes, José 

Agostinho Leal, Bosque do Povo, Cidade das Crianças e Tom Jobim. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3806/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize estudos para a 

reforma dos aparelhos de ginásticas, destinados aos munícipes da terceira idade 

instalados no Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3811/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre a instituição de Academia do Cérebro, no âmbito do território do 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3813/21 a 3817/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

recomposição monetária e a atualização da tabela de vencimentos dos 

servidores públicos municipais em geral; que encaminhe à esta Edilidade para 

apreciação e votação em plenário, o Novo Estatuto da Guarda Civil Municipal; 

a concessão de subvenções sociais às entidades do terceiro setor, já elencadas 

na Lei nº 5.914 de 14 de dezembro de 2020, alterada pela Lei nº 5.958 de 27 de 

agosto de 2021, ainda no exercício de 2021; fomentar a parceria de empresas 

atacadistas e distribuidoras de alimentos, localizadas no município de São 

Caetano do Sul, com os credenciados do comércio ambulante; e que realize a 

revitalização da praça adauto moreira, localizada na avenida Papa João XXIII, 

altura do número 301 - bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3821/21. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando para que os campos de futebol dos clubes e centros 

esportivos sejam abertos e liberados para a atividade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3823/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando estudos para retirada da árvore/arbusto do canteiro de 

flores que se encontra na esquina da rua Visconde de Inhaúma com a rua Issaco 

Coppini, ou a troca por flores de pequeno porte, ou ainda, a poda da 

árvore/arbusto ali existente, com uma frequência maior que a atual. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3824/21 a 3826/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a construção da lombofaixa na rua Espírito Santo (em frente 

à escola de idiomas) com a rua Monte Alegre; a construção de uma lombofaixa 

na rua Arlindo Marchetti com a alameda Araguaia; e a criação de um local 

específico para empinar pipas ("pipódromo"). “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3827/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando melhorar a iluminação do ponto de ónibus, localizado 

defronte a entrada principal do fórum de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3829/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando melhorar a iluminação do ponto de 

ónibus, localizado na estrada das Lágrimas altura da lateral do Fórum de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3831/21. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as providências 

necessárias para que, no âmbito de todo o funcionalismo público direto e 

indireto, e para os alunos nas escolas públicas, seja ministrado treinamento 

teórico, por meio de palestras, e aulas de capacitação, com exemplos práticos 

se possível, para o desenvolvimento do adequado acolhimento e acessibilidade 

para as pessoas com deficiências, síndromes e transtornos diversos. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3833/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a reimplantação do "Programa Agente 

Superação", criado pela Lei Municipal nº 5.006, de 15 de junho de 2011, com 

o objetivo precípuo de promover a inclusão no mercado de trabalho de pessoas 

com deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3834/21 e 3835/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: a prorrogação da atividade de lazer 

- Pedal Sustentável; e a instalação de lixeira pet, com bobina de saquinhos 

plásticos, para o recolhimento dos dejetos de animais domésticos nas ruas e 

parques da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3837/21 a 3842/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

na estação São Caetano, panfletos colados, impressos e eletrônicos, indicando 

os horários e itinerários do transporte coletivo urbano e metropolitano; a 

inclusão do período integral na EMEF Laura Lopes aos alunos do 1º ao 5º ano 

do ensino fundamental I; a revisão do estacionamento rotativo pago - Zona 

Azul nos termos do contrato de concessão; a proibição de circulação de 

veículos pesados no quadrilátero das ruas 28 de Julho, Conde Francisco 

Matarazzo, Maximiliano Lorenzini até a avenida dos Estados, bairro Fundação; 

a revitalização do Centro Integrado de Educação e Esporte Alcina Dantas 

Feijão - Clube Águias, localizado na rua Juruá, nº 50, bairro Nova Gerty; e a 

instalação de lixeira de grande porte, na avenida Goiás, altura do nº 2547, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3844/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de 

um redutor de velocidade, lombada, na rua São Paulo, altura do número 1071 - 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3849/21 a 

3851/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 
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Civil Municipal, rondas intensivas a repintura da sinalização da faixa de 

demarcação de vagas de estacionamento para motocicletas (motos), na rua 

Lourdes, altura do nº 683 no bairro Nova Gerty; a repintura da sinalização da 

faixa de demarcação de vagas de estacionamento para motocicletas (motos), na 

estrada da Lágrimas, altura do nº 127 no bairro São José; e a instalação de placa 

de proibido estacionar caminhões, na rua Capivari, altura do nº 614, no bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3855/21 a 3857/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de totens com 

vaporizadores de água, em pontos estratégicos da cidade, como avenida 

Presidente Kennedy, ruas Visconde de Inhaúma e Taipas, área central da cidade 

e parques; a emissão de notificações enaltecendo a ação de motoristas que 

respeitam as normas de trânsito; e a instalação de bebedouros de água na praça 

dos Imigrantes, localizada entre a rua Benito Campoi e a avenida Presidente 

Kennedy - bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3858/21. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas preferencialmente no 

período noturno, visando coibir os furtos nas áreas externas dos prédios do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3861/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o retorno da 

ciclofaixa nos trechos que estão temporariamente suspensos, na avenida 

Tijucusssú e na avenida Presidente Kennedy (da praça dos Imigrantes até a 

alameda São Caetano). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3863/21 a 

3865/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de quadras 

de "beach tennis", no centro integrado de educação e esporte "Alcina Dantas 

Feijão" Águias de Nova Gerty; instalação de quadra de futebol de areia no 

centro integrado de educação e esporte "Alcina Dantas Feijão" Águias de Nova 

Gerty; e a instalação de brinquedos adaptados e iluminação especial apropriada 

para pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, para promover a 

inclusão social, na praça Faria Lima, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3866/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de ondulação transversal 

redutora de velocidade (lombada), na rua Manoel Augusto Ferreirinha, altura 

do nº 1346. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3867/21 a 3869/21. Thaiane 

Spinello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a poda das raízes de 02 árvores que estão 

obstruindo o calçamento do passeio público na rua Marechal Deodoro, altura 

do n° 155, e após proceda o reparo do calçamento ou solicite à Secretaria 

Competente que o faça; a poda da copa da árvore localizada na rua Manoel 
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Augusto Ferreirinha, altura do nº 315; e que desentupa o bueiro de captação de 

águas pluviais localizado na faixa de pedestre da avenida Goiás, altura do nº 

547, em frente ao Posto Ipiranga. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3793/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo e outros. Requerimento à Mesa Diretora, 

visando criar Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo prazo de 1 (um) ano, 

com finalidade específica de investigar os motivos e as responsabilidades 

acerca da baixa qualidade dos serviços prestados pela Santo André Planos de 

Assistência Médica Ltda - convênio Medical Health, bem como as denúncias 

de falta de atendimento, pagamento, cancelamento e o não cumprimento 

integral do contrato na prestação de serviços aos funcionários públicos de São 

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

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

3803/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando a análise e manutenção 

preventiva sobre a constante falta de energia elétrica na alameda Conde de 

Porto de Alegre, nas proximidades do número 600, bairro Santa Maria. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3804/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando a proceder a poda das árvores 

existentes na rua Giuseppe Carnevalli nas proximidades do número 40, bairro 

Boa Vista, na lateral da EMEI Francisco Falzarano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3808/21. Eclerson Pio Mielo e outros. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, na figura de seu Reitor, ilustríssimo Professor Doutor Leandro 

Campi Prearo, no sentido de iniciar tratativas para implantar "cursos de 

arbitragem esportiva" em suas diversas modalidades e categorias como, por 

exemplo, futebol de campo, tênis, voleibol, handebol, basquetebol e outras que 

se tornem necessárias, como forma de incentivo e de acordo com o atual cenário 

esportivo brasileiro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3809/21. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao ilustríssimo Professor Doutor 

Leandro Campi Prearo pela implantação de equipe de esportes eletrônicos 

USCS e-Sports na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e pela 

recente parceria com a "Isurus Gaming", uma equipe profissional internacional 

de esportes eletrônicos com títulos em campeonatos mundiais. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3810/21. Eclerson Pio Mielo e 
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outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao ilustríssimo Professor Doutor Leandro Campi Prearo pela 

edição, organizada pela universidade de São Caetano do Sul - USCS, da 

"NASA Space Apps Challenge", que é considerado o maior "Hackathon" do 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3832/21. 

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

Voto de Congratulações à Ouvidoria Municipal de Saúde de São Caetano do 

Sul, aos cuidados da ouvidora responsável, Drª Natércia da Costa Faria e de 

toda a sua equipe. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3843/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e à 

Estação Cultura, em virtude da realização de diversos eventos culturais na 

cidade, no último final de semana. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3853/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando 

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

Municipal de São Caetano do Sul, em razão da realização da “Operação Pipas 

Sem Morte”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3854/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Guarda Civil Municipal de São Caetano 

do Sul, em razão da efetiva detenção de indivíduo por roubo de veículo e 

aparelho celular na área central da cidade, no último dia 26 de setembro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3859/21. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas preferencialmente no período noturno, 

visando coibir os furtos nas áreas externas dos prédios do município. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3862/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício ao DETRAN/SP - 

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, solicitando à instalação do 

totem de autoatendimento do DETRAN, no Atende Fácil, no end. rua Maj. 

Carlos Del Prete, 651 - Centro, São Caetano do Sul - SP, 09530-000, onde fica 

localizado o DETRAN do município 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. 3875/21. Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 
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Anais de Voto de Congratulações ao Hotel Mercure, pela inauguração do 

restaurante Patagônia Terra do Fogo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3743/21. Matheus Lothaller Gianello e outros. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação 

- SEEDUC visando informações acerca da visita de assessores desta Câmara 

Municipal no dia 14 de setembro de 2021 na EMEI Maria D'Agostini. Colocado 

em discussão, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e 

Matheus Lothaller Gianello. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Ninguém mais 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”. Para declarar voto, 

faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 3774/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Educação - SEEDUC, visando informações, nos termos do artigo 

116, §1º, “d”, artigo 143, artigo 147, VII do Regimento Interno, do Senhor 

Fabrício Coutinho de faria, titular dessa pasta, para esclarecer a situação da 

escola municipal integrada Maria D'Agostini, que se encontra há mais de um 

mês com sérios problemas de abastecimento de água, bem como encaminhar 

um plano de ação. 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 "Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores Bruna Chamas 

Biondi, Américo Scucuglia Junior, Jander Cavalcanti de Lira, César Rogério 

Oliva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo". Para declarar voto, faz uso da palavra a 

Vereadora Bruna Chamas Biondi. Para fazer um comunicado relevante, faz uso 

da palavra o Vereador Cícero Alves Moreira. Para declarar voto, faz uso da 

palavra o vereador Gilberto Costa Marques. Processo nº. 3852/21. Caio 

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

Voto de Profundo Pesar pelo 3º ano de falecimento da Senhora Jahir Della 

Negra Branco, ocorrido no dia 22 de setembro de 2018. 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. 3871/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

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

Pesar pelo falecimento de Manoel Augusto Rocha Nogueira. 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 
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Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Américo Scucuglia Junior. O 

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: Bruna Chamas Biondi, Caio Martins Salgado, 

César Rogério Oliva, Gilberto Costa Marques e Jander Cavalcanti de Lira. O 

Sr. Presidente suspende a sessão por cinco minutos. O Vereador Eclerson Pio 

Mielo reassume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente reabre a sessão. O Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso 

da palavra o Nobre Edil Marcos Sergio Gonçalves Fontes. O 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: Matheus Lothaller Gianello, Ródnei Claudio Alexandre e 

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 

2º Secretário, Marcel Franco Munhoz procede a leitura da Ordem do Dia. Item 

- I Processo nº 3452/21. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Autoriza a municipalização da Creche Oswaldo Cruz, 

revoga as Leis nºs 2.295, de 19 de dezembro de 1975 e 3.188, de 27 de fevereiro 

de 1992 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 Eclerson Pio Mielo, 

Gilberto Costa Marques, Caio Martins Salgado, Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes, Américo Scucuglia Junior e Daniel Fernandes Barbosa. O Sr. 

Presidente faz um comunicado relevante. tem - II Processo nº 2633/21. César 

Rogério Oliva. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o uso do 

Cordão de Girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação 

de pessoas com deficiências ocultas e/ou transtornos, no Município de São 

Caetano do Sul.”. 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, com abstenção da Vereadora Bruna 

Chamas Biondi”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra os 

vereadores Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Gilberto Costa 

Marques, Roberto Luiz Vidoski e Caio Martins Salgado. Para fazer um 

comunicado relevante, faz uso da palavra o vereador Cícero Alves Moreira. 

Item - III Processo nº 3634/21. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Altera a redação do parágrafo único do art. 9º e do art. 
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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”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Em encaminhamento da votação, o Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira pede vista do processo por três (3) sessões. Vereador Eclerson Pio Mielo 

reassume a presidência da Mesa. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra 

o Vereador César Rogério Oliva. Em razão do exaurimento do tempo 

regimental para esta fase. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que, em 

virtude do exaurimento do tempo regimental para esta fase, será necessário 

colocar em votação a prorrogação da Ordem do Dia, até a conclusão a pauta 

dessa fase. Colocado em votação, fica “Aprovada a prorrogação da Ordem 

do Dia, até a conclusão a pauta dessa fase”. Para encaminhar a votação, faz 

uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. Colocado em votação, fica 

o pedido de vista do processo por três (3) sessões “Rejeitado”. Colocado em 

votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, fazem uso da 

palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes, Bruna Chamas Biondi, Américo Scucuglia Junior. O 1º Secretário 

procede a leitura da Ordem do Dia. Item - IV Processo nº 1164/21. Caio 

Martins Salgado. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de serviço 

público de distribuição de energia elétrica atender às normas técnicas aplicáveis 

à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios inutilizados nos 

postes, notificar as demais empresas que os utilizam como suporte de seus 

cabeamentos, em vias públicas de São Caetano do Sul 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. Para encaminhar a 

votação, fazem uso da palavra os Vereadores Caio Martins Salgado, Ródnei 

Claudio Alexandre e César Rogério Oliva. Colocado em votação, fica 

“Aprovado em 1º Turno”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador 

Gilberto Costa Marques. Item - V Processo nº 3269/21. Américo Scucuglia 

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

Redação, deixando a critério do Plenário a MOÇÃO de REPÚDIO ao PLC 

26/2021, de autoria do Governador João Doria, que trata de mais um ataque a 

direitos consolidados dos servidores públicos paulistas. Colocado em 

discussão, faz uso da palavra o Vereador Américo Scucuglia Junior. Ninguém 

mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para encaminhar a 

votação, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, César 
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Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica 

“Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, 

César Rogério Oliva, Marcel Franco Munhoz, Bruna Chamas Biondi e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores os 

Américo Scucuglia Junior e Gilberto Costa Marques. Item - VI Processo nº 

3514/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável à 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. 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 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Bruna Chamas Biondi. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte e uma 

horas e vinte e um minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Srs. 

Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 19ª 

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. ............................................................................................ 
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