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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE 

OUTUBRO 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, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 29ª 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. 0816/21. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.709, de 15/09/21; 11.712, de 

21/09/21, 11.713, de 24/09/21. “Ciente”. Processo nº. 3569/21. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Altera o plano municipal de educação constante 

do anexo I da Lei nº 5.316, de 18 de junho de 2015, alterado pela art. 1º da Lei 

nº 5.826, de 26 de dezembro de 2019 e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4105/21. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza a concessão do auxílio 

emergencial instituído pela Lei nº 5.765, de 02 de agosto de 2019, pelo prazo de 

03 (três) meses e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. O Sr. presidente solicita aos membros da 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, para que se reúnam 

amanhã, quarta-feira, para que emitam parecer, para que, com esse processo 

conste da pauta da Ordem do Dia, da Sessão Extraordinária, a ser realiza nesta 

quinta-feira. Processo nº. 3980/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de religação de água e energia 

elétrica, 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. 3991/21. Eclerson Pio Mielo E Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Projeto de Lei que "Obriga os condomínios residenciais e comerciais 

no município de São Caetano do Sul a comunicar os órgãos de Segurança Pública 

quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência 

doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 
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3992/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de disponibilização em shopping centers e estabelecimentos 

similares de absorventes higiênicos, e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4008/21. 

Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a publicação de 

respostas à requerimentos aprovados pela Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul, no veículo oficial de imprensa do município e dá outras providências.". “Às 

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

4013/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul, o 'Programa de Apoio às Pessoas com Doença 

de Alzheimer e Outras Demências e a seus Familiares' e dá outras providências.". 

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

nº. 4044/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Estabelece a 

liberação de acesso Wi-Fi aos usuários de todas as unidades da rede municipal 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4045/21. 

Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Dispõe sobre as Práticas 

Integrativas e Complementares (PICS), do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

âmbito do sistem municipal de saúde de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4047/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei 

que "Autoriza os estabelecimentos responsáveis pela produção, pelo 

fornecimento, pela comercialização, pelo armazenamento e pela distribuição de 

gêneros alimentícios, sejam eles industrializados ou "in natura", a doar o seu 

excedente a pessoas físicas ou jurídicas, sem necessidade de licença prévia ou 

autorização do Poder Executivo Municipal.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4095/21. Caio Martins 

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

do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de Sensibilização e Mobilização 

pela Atenção e Cuidado à População em Situação de Rua', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4100/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a inserção nos projetos arquitetônicos para edificação e reforma 

de próprios públicos municipais a instalação de sistema de coleta para captação 

da água da chuva.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4104/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a política municipal de uso da 'cannabis' para fins medicinais e a 

distribuição gratuita dos medicamentos prescritos a base da planta inteira ou de 

seus componentes isolados, que contenham em sua fórmula as substâncias 

'canabidiol' (CBD) ou 'tetrahidrocanabinol' (THC) e demais componentes 
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presentes no extrato integral da cannabis ssp, nas unidades de saúde pública 

municipal e privada, ou conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS, 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. 4120/21. 

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

do uso de crachá de identificação aos agentes de fiscalização da Zona Azul 

contendo código de registro, nome e função.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4121/21. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre gratuidade no transporte coletivo de São 

Caetano do Sul, aos professores da Rede Municipal de Ensino, durante todo 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4065/21. Eclerson Pio Mielo. 

Moção de Repúdio para rejeitar a série de televisiva "Round 6", lançada no dia 

17 de setembro de 2021, pela Netflix, que se baseia em incitação de crimes de 

natureza gravíssima, contendo cenas de violência explícita, tortura psicológica, 

suicídio, tráfico de órgãos, sexo explícito, pederastia, palavras de baixo calão, 

entre outras coisas, e que, lamentavelmente, têm sido assunto entre as crianças e 

os adolescentes. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 4107/21. 

Eclerson Pio Mielo. Moção de Repúdio para rejeitar fortemente as abomináveis 

agressões proferidas na fala do deputado estadual Frederico D’Avila (PSL-SP) 

que, durante sessão na tribuna da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo), realizada na última 5ª feira, 14 de outubro, chamou o arcebispo do 

santuário nacional de Aparecida, Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Dom 

Orlando Brandes, os demais bispos, a CNBB e o Papa Francisco de 

“vagabundos”, “safados”, “canalhas” e “pedófilos”. “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processos nºs. 3976/21 e 3977/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização da Unidade Básica de Saúde Caterina M. 

Dall'Anese, rua Prates, 430 - Olímpico, São Caetano do Sul - SP; e viabilidade 

de uma parceria com o SESC para investimento nos equipamentos esportivos da 

cidade garantindo ao munícipes uma melhor qualidade nos equipamentos 

utilizados. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3978/21 e 3979/21. Thaiane 

Spinello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que determine a visita do fiscal municipal de 

posturas à esquina da tv. Ana Maria Martinez com a rua Antônio Gallo, 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(is) nos termos do Decreto nº 5.209/1983 para que 

proceda o reparo, nos termos da Lei, ou promova o município o reparo necessário 

nos termos do art. 18 do mesmo decreto; e que determine a visita do fiscal 
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municipal de posturas à esquina da rua Tapajós com a rua Antônio Gallo, 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(is), nos termos do Decreto nº 5.209/1983, para que 

proceda o reparo, nos termos da Lei, ou promova o município o reparo necessário 

nos termos do art. 18 do mesmo decreto. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3981/21 e 3982/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: promover o 

encontro de carros antigos aos domingos na avenida Presidente Kennedy, no 

trecho correspondido entre praça dos Imigrantes até a garagem municipal de São 

Caetano; e a implantação de uma lombada na rua Capivari na altura do número 

40, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3983/21 a 

3987/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

consultório para aconselhamento farmacêutico; a possibilidade de flexibilização 

do uniforme dos Patrulheiros Mirins do município; a conversão do “vale-

transporte” em “vale-internet” aos funcionários da rede municipal, enquanto 

estiverem no modelo de trabalho de home office; a revitalização na escola 

municipal de ensino “Professora Alcina Dantas Feijão”; e a disponibilização de 

mais vagas de veículos no Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3988/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3993/21 a 3999/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o plantio de árvores em ambos os lados 

de toda a extensão da rua Dep. Emílio Carlos, bairro Fundação, conforme foto 

exemplificativa anexa; o plantio de árvores nos espaços vazios do passeio 

público do Centro Recreativo Esportivo Fundação, sito à rua Ceará, bairro 

Fundação, conforme fotos indicativas anexas; o plantio de árvores nos espaços 

vazios dos entornos do estádio municipal Anacleto Campanella, conforme fotos 

indicativas anexas; o plantio de árvores em espaços vazios do passeio público da 

escola estadual Maria Conceição Moura Branco, conforme fotos anexas; o 

prosseguimento do plantio de novas árvores no passeio público do sentido centro 

bairro da avenida Presidente Kennedy, em trecho da garagem municipal e por 

toda a extensão faltante do clube ACASCS, conforme fotos anexas; o plantio de 

árvores no passeio público da rua Angelo Lodi, s/n, bairro Olímpico (antigo 

“escadão” do clube ABREVB), nas proximidades do portão da garagem 

municipal; e o plantio de árvores no trecho do passeio público, na altura de onde 

houve a queda do muro do São Caetano Esporte Clube, na avenida dos Estados, 

conforme foto exemplificativa anexa. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 



 

 

hae  5 

4001/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando um estudo para a instalação de iluminação pública na rua Santo 

André no quarteirão entre a rua Theobaldo de Nigris com a avenida Presidente 

Kennedy, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4002/21. 

Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

estudos e tratativas visando à implantação de um ambulatório de cuidados 

paliativos, no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4003/21. Thaiane Spinello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que obrigue as novas edificações de condomínios residenciais ou 

comerciais a instalação de postos de recarga para veículos elétricos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4004/21 e 4005/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: através do Centro de Controle de Zoonoses realize estudos de 

viabilidade, de medidas para combater a infestação de mosquitos, na rua dos 

Berilos, no bairro Prosperidade; e que realize estudos da viabilidade da 

implantação da mão única, na rua José de França Dias, no sentido da rua 

Engenheiro da Arruda Pereira até a rua Washington Luis. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4006/21 e 4007/21. Caio Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a pintura de faixa de travessia de pedestres na rua Rafael Sampaio 

Vidal, altura do nº 26, próximo à avenida Goiás - bairro Barcelona; e realizar os 

agendamentos do transporte "mover", via aplicativo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4010/21 a 4012/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a criação do programa municipal de apoio às pessoas com doença de 

Alzheimer e outras demências e a seus familiares; a criação do "Dia de 

Conscientização sobre a Doença de Alzheimer e outras Demências", em 21 de 

setembro; e a realização da semana de apoio às pessoas com doença de 

Alzheimer e outras demências e a seus familiares, de 21 à 28 de setembro, com 

a parceria da Associação Brasileira de Alzheimer - ABRAZ. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4014/21 a 4023/21. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a realização de podas de árvores nas proximidades do antigo Clube 

da GM, localizado à avenida Goiás, altura do numeral 2905, no bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os 

tipos de viaturas nas imediações do Santo Graal Bar, localizado à avenida 

Presidente Kennedy, altura do numeral 1103, no bairro Barcelona; determinar a 

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

viaturas, nas proximidades do antigo clube da GM, localizado à avenida Goiás, 

altura do numeral 2905, bairro Barcelona; a reabertura do posto do Atende Fácil 
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no bairro Prosperidade; a realização da cobertura de todos os pontos de parada 

obrigatória do transporte público no bairro Prosperidade; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas e fiscalização para garantir o sossego público, 

antes das 06:00 da manhã nas proximidades dos portões de entrada e saída dos 

funcionários da General Motors do Brasil - GM, localizada na avenida Goiás; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com o auxílio de todos 

os tipos de viaturas em toda extensão do bairro Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas em 

toda extensão da rua Solimões, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas em toda 

extensão do bairro Fundação; e a criação de quadras poliesportivas no bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4024/21. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a demarcação de vaga de 

estacionamento para carga/descarga na rua Rafael Correa Sampaio, nº 1381, 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4026/21 a 

4035/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvores em 

toda extensão da alameda Araguaia, no bairro Santa Maria; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas na 

rua Joana Angélica, altura do numeral 85, próximo a universidade São Caetano 

do Sul - USCS, campus Barcelona; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílios de todos os tipos de viaturas em toda extensão do bairro 

Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de 

todos os tipos de viaturas nas proximidades do antigo clube da GM, localizado 

à avenida Goiás, altura do numeral 2905, no bairro Barcelona; determinar a 

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

viaturas em toda extensão do bairro Cerâmica; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas em toda 

extensão do bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas no complexo dos Radialistas, 

no bairro São José; a realização de uma campanha de poda de árvores no bairro 

Prosperidade; as providências necessárias para o fornecimento de bulas com os 

medicamentos distribuídos gratuitamente pelo poder público em blister e outros 

desacompanhados deste mecanismo, aos cidadãos de São Caetano do Sul; e as 

providências necessárias para a disponibilização à população de ferramenta 

eletrônica (aplicativo ou links nas páginas da prefeitura e SAESA na internet), 

que permita o cadastramento de solicitação de plantio de árvores nos passeios 

públicos em frente a imóveis residenciais e comerciais, pela cidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4038/21 a 4040/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: instalação de uma lombofaixa defronte a entrada principal do 

Espaço Verde Chico Mendes, avenida fernando símonsen, 566 - Cerâmica; 

criação da "Semana Cultural do Artista Especial"; e instalação de lombofaixas 

no entorno do Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4041/21 e 4042/21. Caio Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre Programa 

de Parcelamento de Débitos oriundos do IPTU - Imposto Predial e Territorial 

Urbano, específico para pessoas com baixa renda; e a substituição de placas de 

sinalizações de trânsito e de nomenclatura de vias, por equipamentos dotados de 

células fotovoltaicas, nos locais com maior incidência de acidentes de trânsito. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4046/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a prorrogação da Carreta da 

Saúde - Programa Saúde em Dia: Outubro Rosa. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4048/21 a 4052/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: instalação de uma lombofaixa, um pouco mais a frente ou atrás da 

faixa de pedestres já existente no local, pois no local por se tratar de uma curva 

nem quem esta atravessando ou o motoristas dos veículos tem visão um do outro 

o que torna muito grande no risco de acidentes; uma placa de proibido estacionar 

caminhões, à rua Ivaí defronte aos numeral 440, 442 e a criação de uma área de 

carga e descarga defronte ao numeral 441; a implantação de uma academia da 3ª 

idade nos moldes das já existentes em vários pontos da cidade, na praça Inácio 

P. Rodrigues, bairro Mauá; a implantação de uma academia da 3ª idade nos 

moldes das já existentes em vários pontos da cidade, na praça Cezário Migliani, 

bairro Santa Maria; e a implantação de uma academia da 3ª idade nos moldes 

das já existentes em vários pontos da cidade, na rua Conselheiro Lafayate com 

rua Capeberibe em um espaço verde defronte ao colégio estadual Idalina da 

Costa Sodré. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4054/21 a 4061/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: revitalização da EMEI Orlando 

Moretto, a rua Eng. Armando de Arruda Pereira, 120 - Cerâmica; revitalização 

da EMEI José Auricchio, a rua Santa Rosa, 79 - Santa Paula; revitalização da 

EMEI Pedro José Lorenzini, a rua Mal. Deodoro, 445 - Santa Paula; revitalização 

da EMEI João Barile, à rua Dr. Durval Vilalva, 135 - Fundação; revitalização da 

EMEI José Ferrari, a rua Paraíba, 646 - Centro; revitalização da EMEI Francisco 

Falzarano, à rua Vanda, 73 - Boa Vista; revitalização da EMEI 1º de Maio, à rua 

Rafael Correa Sampaio, 584 - Santa Paula; e revitalização da EMEI Helena 

Musumeci, à avenida Paranapanema, 670 - Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4063/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando a criação de projeto em parceria com instituições de longa 

permanência, com a finalidade dessas instituições também funcionarem como 

centros dia do idoso. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4064/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando viabilizar 

campanha de conscientização de economia de água através de mensagens, nas 

contas encaminhadas aos munícipes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4066/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a demarcação de vaga de estacionamento para carga/descarga na rua 

Pernambuco, nº 309, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4067/21 e 

4068/21. 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 São Paulo, altura do nº 445; e que arrume o registro de 

água da descarga do mictório do banheiro masculino da rodoviária 

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

4069/21 a 4074/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: revitalização 

da EMEI Castorina Faria Lima, à rua Teffé, 460 - Santa Maria; revitalização da 

EMEI Alfredo Rodrigues, à avenida Papa João XXIII, 601, Jardim São Caetano,; 

revitalização da EMEI Abelardo Galdino Pinto, à rua Coronel Camisão, 320 - 

Oswaldo Cruz; revitalização da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, à estr. das 

Lágrimas, 1656; revitalização da EMEI Abelardo Galdino Pinto, à rua Coronel 

Camisão, 320 - Oswaldo Cruz; e revitalização da EMEI Octávio Tegão, à rua 

Capivari, 624 - Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4076/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

recapeamento asfáltico da alameda Araguaia, no trecho da rua Madeira até a rua 

Marina. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4077/21 a 4079/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: implantar a internet gratuita, Wi-Fi 

grátis nos hospitais públicos municipais; implantar a internet gratuita, Wi-Fi 

grátis na Casa da Gestante, nas UBSs e nos hospitais; e o envio de Projeto de Lei 

a esta Edilidade, versando sobre a instituiçâo do 'Banco de Leite Materno' no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4081/21 e 4082/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

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

rondas intensivas na rua Visconde de Inhaúma e em todas as suas travessas, com 

prioridade no fim do expediente dos comércios localizados na região 

mencionada; e a inclusão no rol das pessoas a serem vacinadas com a dose de 

reforço (3ª dose) da vacina contra o coronavírus, todos os profissionais da 

educação, tanto da rede pública, quanto da rede particular, em função dos 

mesmos estarem em contato direto com crianças e adolescentes, que em sua 
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maioria, ainda não foram vacinados. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4085/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização do Centro de Esterilização do Complexo Hospitalar, 

sito à rua São Paulo, 1840 bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 4088/21 e 4089/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

intensifique a "Campanha Permanente de Orientação acerca do Planejamento 

Econômico Familiar", instituída pela Lei nº 4.840 de 17 de dezembro de 2009; e 

retomar e divulgar o 'Programa Municipal de Voluntários', instituído pela Lei nº 

3.811 de 07 de julho de 1999, regulamentada pelo decreto nº 8.450 de 15 de abril 

de 2002. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4090/21 a 4092/21. Gilberto 

Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a liberação da obrigatoriedade de 

distanciamento mínimo entre as pessoas nas salas de teatros e cinemas; a 

manutenção do poste de luz localizado na rua Niterói próximo ao número 411, 

no Centro; e a instalação de câmeras de monitoramento na rua Santa Catarina e 

na rua Manoel Coelho, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4093/21 e 4094/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação 

de banheiro químicos nas feiras livres da cidade; e a implantação de banheiro 

químicos na rua de Lazer aos domingos na avenida Presidente Kennedy. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4097/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de mão única de direção 

nas ruas Ângelo Ferro, Octávio Hildebrando e Raimundo Maffei - bairro Mauá. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4101/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a antecipação do 

pagamento do 13º salário para o dia 28 de outubro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4103/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a realização estudos técnicos visando a correção e 

readequação de marcação de faixas relativas aos espaços de estacionamento de 

veículos (Zona Azul) e espaço reservado e privativo de garagem residencial em 

toda a extensão da fachada do imóvel localizado na rua Roma, nº 113, bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4106/21. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de uma 

árvore, localizada à rua Alagoas, altura do numeral 340, no Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4117/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas em toda extensão Antônio 

Benedetti Sobrinho, afim de evitar novos assaltos às residências. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4122/21 e 4123/21. Cícero Alves Moreira. Indicações 
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ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

mediações do bairro Prosperidade; e a implantação do cadastro do CID CARD 

online. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4125/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de câmeras de 

monitoramento no parque Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4126/21 a 4128/21. Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

implemente um sistema de emissão de alvarás exclusivamente digital onde o 

munícipe consiga encaminhar todos os dados e documentos necessários e 

receber o alvará assinado digitalmente; a implementação de um software que 

permita a gestão da alimentação escolar de acordo com as diretrizes do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e inclua a gestão de cardápio, 

gerenciamento do estoque, controle e aprovação de pedidos, testes de 

aceitabilidade e qualidade e ferramentas para acompanhamento nutricional, que 

permitam registrar dados de saúde, alergias, intolerâncias e outras condições 

auxiliares ao planejamento e execução da oferta alimentar nas escolas; e a 

implantação de um sistema que use satélites e drones para encontrar áreas de 

violação ambiental, ocupações não liberadas e construções irregulares nos 

moldes do sistema "Monitora" de Florianópolis. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4129/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando Indicação ao Senhor Prefeito objetivando a 

implantação de um Centro de Treinamento de Luta Olímpica, no âmbito do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3890/21. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal visando 

reiterar a necessidade de implementação de sistema de avisos de iminência de 

enchentes aos munícipes, divulgados com a antecedência necessária antes 

prevista no já extinto Decreto Municipal 11.052 de 16/11/16, por meio das redes 

sociais, "messenger", Rádio, site, carros de som nos locais corriqueiramente 

atingidos, e-mails, “Whatsapp” e SMS, para todos os munícipes cadastrados, 

como forma de comunicação preventiva em massa. Colocado em discussão, 

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

fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia 

Junior, Bruna Chamas Biondi, Cesar Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Thaiane Spinello”. Para declarar voto, fazem uso 

da palavra os vereadores César Rogério Oliva e Gilberto Costa Marques. 

Processo nº. 3891/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Senhor Prefeito municipal visando a edição urgente de um novo 

diploma legal “Instituindo o plano de contingenciamento para eventos como 

alagamentos, enchentes e inundações no município de São Caetano do Sul”, que 
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se sugere seja realizado na forma de Lei Municipal, e não mais no formato de 

decreto temporário, para que as ações nele previstas sejam perpetuadas nas ações 

municipais em período das fortes precipitações. Colocado em discussão, 

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

fica “Rejeitado, Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, César 

Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira”. Processo nº. 3989/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4025/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Associação Comercial de São Caetano do Sul - ACISCS, na pessoa de seu 

presidente, Ilustríssimo Senhor Alessandro de Freitas Leone, amigo querido de 

longa data, pela organização e realização do "1º Festival Gastronômico de São 

Caetano do Sul", entre os dias 03 e 10 de outubro de 2021. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4053/21. Ubiratan Ribeiro 

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

Congratulações à rede CBN - Central Brasileira de Notícias, pelos relevantes 

serviços que presta à nação brasileira, em seus 30 (trinta) anos de existência, 

comemorado no último dia 1º de outubro, deste ano. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4062/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações pelo aniversário do Clube Águias de Nova Gerty e à 

comemoração dos 48 anos de sua fundação, no dia 09 de outubro de 2021. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4075/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a todos os professores, pelo seu dia, 

comemorado na data de 15 de outubro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4102/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Civil Municipal (GCM 3ª Classe) Senhor Marcos Tenório, em razão do desfecho 

positivo da operação realizada no último dia 1º de outubro, em que criminosos 

roubaram estabelecimento comercial da cidade e empreenderam fuga com 

veículo também roubado e com duas bebês dentro, bem como para que conste 

em seu prontuário a ocorrência. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 4109/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos policiais civis da 4ª 

Delegacia da Divecar - DEIC, em especial aos componentes da Equipe Laser 74, 

envolvida na solução da ocorrência policial no dia 13/10/2021, que resultou na 

prisão em flagrante da criminosa, pela prática dos crimes de receptação e 

adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além da localização e 

apreensão dos veículos, produtos de crimes, guardados num estacionamento 

deste município. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4112/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações a todos os profissionais de medicina, 

pela comemoração do Dia dos Médicos, no dia 18 de outubro. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4113/21. Ubiratan Ribeiro 

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

Congratulações ao Sr. Roberto Leandrini Junior, pela posse como novo 

presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do 

ABCDMRR (REGRAN), para o triênio 2021 a 2024. 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 da 

Costa Marques. Processo nº. 4115/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a todos os médicos e médicas atuantes em São Caetano do Sul 

extensivo a todos que atuam no território nacional, pelo dia 18 de outubro 

denominado o Dia do Médico. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 4116/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Ministério da Saúde, pelo investimento de R$ 14 milhões para capacitar 10 mil 

profissionais que atuam em urgências e emergências médicas em todo o país. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4118/21. 

César Rogério Oliva. Moção de apoio à deputada estadual carla morando, pela 

representação por quebra de decoro parlamentar, em face do deputado Frederico 

D’Avila, brasileiro, deputado estadual, pela prática de atos incompatíveis com o 

exercício do mandato, que injuriou e difamou o Santo Padre o Papa Francisco, a 

Conferência Nacional dos Bispos do Drasil-CNBB e seus representantes, bem 

como o Exmo. e Revmo. Senhor Dom Orlando Brandes, Arcebispo de 

Aparecida, proferindo verbalmente ataques contra a honra e a moral deles, diante 

do povo brasileiro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovada". Processo nº. 

4124/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações do bairro 

Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4130/21. 

Bruna Chamas Biondi. Moção de apoio ao projeto meninos e meninas de rua, 

pelos serviços prestados às crianças e adolescentes de São Bernardo do Campo 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Aprovada". Para declarar voto, faz uso 

da palavra o Vereadora Bruna Chamas Biondi. Processo nº. 3708/21. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Sist. Água, Esgoto 

e Saneamento Amb. SAESA visando informações sobre o desligamento de todas 

bicas dos poços artesianos; quem está pagando a água fornecida pela SABESP; 

qual o valor pago mês; há quanto tempo nessa situação; se caminhões pipas estão 

abastecendo seus tanques em bicas; e por qual motivo o consumidor não está 

informado de forma clara e inequívoca de que a água fornecida nessas bicas é a 

mesma água que o munícipe recebe na torneira. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Pare encaminhar a 

votação, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira e Gilberto Costa Marques. Colocado em votação, fica 

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

Bruna Chamas Biondi, Cesar Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 3872/21. Américo Scucuglia Junior. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD visando informações sobre a Constituição da comissão de avaliação e 

controle de estágios na rede de saúde pública do município. Colocado em 

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

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

Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, Cesar Rogério Oliva, Jander Cavalcanti 

de Lira, Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto, fazem uso da palavra 

os vereadores: Américo Scucuglia Junior e Jander Cavalcanti de Lira. Processo 

nº. 3873/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando envio de 

ofício à universidade Uninove visando informações referente a instalação do 

curso de medicina no município e sobre a existência de vínculo da mesma com 

o ex-prefeito José Auricchio Jr. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas 

Biondi, Cesar Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Ubiratan Ribeiro 

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

Scucuglia Junior e Gilberto Costa Marques. Processo nº. 4096/21. Marcel 
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Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento de José Cavalim. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4108/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Luiz Gonzaga da Silva. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4114/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

Pesar pelo falecimento do estimado cidadão Senhor Daniel José Monteiro 

Mendes “O Português”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 4119/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em 

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

França Carneiro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Exaurido o 

tempo regimental do Expediente. O Sr. Presidente convida o Vereador Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes, para fazer um discurso em alusão ao Dia da 

Autonomia de São Caetano do Sul, a ser comemorado no dia 24 de outubro. E 

assim procedido. Passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Presidente solicita e 

o Vereador Cícero Alves Moreira assume a presidência da Mesa. O Sr. 

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

da palavra o Nobre Edil: Gilberto Costa Marques. O Vereador Eclerson Pio 

Mielo reassume a presidência e dá continuidade à chamada nominal alfabética 

dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra o Nobre Edil: Jander Cavalcanti de 

Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Ródnei Claudio Alexandre, Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo, Américo Scucuglia Junior Bruna Chamas Biondi, Caio 

Martins Salgado, César Rogério Oliva e Cícero Alves Moreira. Para fazer um 

comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. 

Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Américo Scucuglia Junior. 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 0830/21. Cícero Alves Moreira e Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Assegura o 

atendimento humanizado às parturientes em luto materno, no âmbito dos 

estabelecimentos públicos de saúde do Município 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. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, 
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fazem uso da palavra os Vereadores Cícero Moreira Alves e Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Item - II Processo nº 3494/21. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2022-2025.”. 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, com votos 

contrários dos vereadores Bruna Chamas Biondi e Américo Scucuglia Junior”. 

Para declarar voto, fazem uso da palavra o Vereador Bruna Chamas Biondi, 

César Rogério Oliva e Gilberto Costa Marques. Item - III Processo nº 3495/21. 

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

sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 

2022 e dá outras providências”. 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, com votos 

contrários dos vereadores Bruna Chamas Biondi e Américo Scucuglia Junior”. 

Para declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Item 

- IV Processo nº 3744/21. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe acerca da desafetação da área pública que especifica, 

retirando da classe de bens de uso comum do povo para inclusão na classe dos 

bens dominiais do Município, autoriza o Poder Executivo a alienar a referida 

área mediante licitação 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 os vereadores Bruna 

Chamas Biondi e Roberto Luiz Vidoski. Para encaminhar a votação, fazem uso 

da palavra os vereadores César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, 

Gilberto Costa Marques e Bruna Chamas Biondi.  Ninguém mais desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno, com voto contrário da Vereadora Bruna Chamas Biondi.”. Item - V 

Processo nº 3830/21. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 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”. Parecer da Comissão de 

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

favorável. Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores: 

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

Cavalcanti de Lira e Caio Martins Salgado. Ninguém mais desejando fazer uso 

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

os vereadores: Américo Scucuglia Junior, César Rogério Oliva e Jander 

Cavalcanti de Lira. O Sr. Presidente comunica ao Plenário a prorrogação da 

Ordem do Dia. Pela ordem, o Vereador Roberto Luiz Vidoski solicita a 
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suspensão da sessão, por cinco minutos, a fim de uma reunião com os senhores 

vereadores. O Sr. Presidente suspende a sessão. O Sr. Presidente reabre a sessão. 

Para encaminha a votação, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa 

Marques. Em questão de ordem, o vereador Américo Scucuglia Junior propõe 

que a votação seja nominal. O Sr. Presidente comunica que votação atenderá à 

forma do Regimento Interno. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno com votos contrários dos vereadores Américo Scucuglia Junior, César 

Rogério Oliva, Bruna Chamas Biondi, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan 

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

Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Américo 

Scucuglia Junior e Gilberto Costa Marques. O Presidente solicita e o Vereador 

Marcel Franco Munhoz assume a presidência da Mesa. Pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo. O Vereador Eclerson Pio Mielo 

reassume a presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o 

vereador Roberto Luiz Vidoski. Item - VI Processo nº 4086/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que 

“Concede licença ao Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, para tratar de 

assuntos particulares, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período de 1 a 15 de 

novembro de 2021 e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. “Publique-se”. O Sr. Presidente solicita que seja feita a 

convocação do respectivo suplente. Esgotados os motivos que nortearam a 

presente convocação, o Sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para 

duas Sessões Extraordinárias, que acontecerão na próxima quinta-feira, dia 21 

(vinte um) de outubro, a partir das 09:00 (nove) horas, e declara, às vinte e duas 

horas e vinte e seis 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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