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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSEIS DIAS 

DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

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

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

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 32ª Sessão Ordinária 

é “Aprovada”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido 

aprovada na 32ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução concedendo a licença 

requerida à Mesa pela nobre Vereadora Bruna Chamas Biondi e convocado, 

nos termos do § 4º, do Art. 74, do Regimento Interno, estando presente, nesta 

Sessão, a Sra. Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri, 1ª Suplente do Partido 

Socialismo  e Liberdade (PSOL).  O Sr. Presidente solicita e os Vereadores 

Jander Cavalcanti de Lira e Magali Aparecida Selva Pinto, em comissão, 

acompanham a Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri até o Plenário, para 

assumir a Tribuna, a fim de prestar o compromisso, tendo já apresentado à Mesa 

o diploma, bem como a Declaração de Bens. Após proceder a leitura de 

compromisso, o Sr. Presidente convida a empossado Edil Neusa Aparecida Rita 

da Silva Raineri, para assinar o livro de presença, desejando-lhe feliz exercício 

da vereança, durante o período de afastamento da vereadora titular, o Sra. Bruna 

Chamas Biondi. Faz uso da palavra a Vereadora Neusa Aparecida Rita da Silva 

Raineri. Ao término, Vereadora Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri toma 

assento à sua mesa. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Cícero 

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

Processo nº. 4335/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Proíbe a 

utilização de talas na manutenção e suporte de postes danificados e obriga a 

substituição desses por postes de concreto ou de material que configure uma 

solução definitiva.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4359/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a proibição de distribuição, a título de brinde, promoção 

ou sorteio, de animais vivos em eventos públicos ou privados no município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4360/21. Ubiratan 
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Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Novembro Azul Pet' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 4368/21. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei 

que "reconhece e incentiva o uso da bicicleta como meio efetivo de mobilidade 

urbana sustentável, 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. 4369/21. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de Lei 

que "Institui o ponto de apoio e rotas cicloturísticas de São Caetano do Sul, 

com ênfase ao ecoturismo e ao ciclismo e dá outras providências.". “Às 

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

4378/21. Marcos Sergio G. Fontes e outros. Projeto de Lei que "Altera a ementa 

e o 'caput' do art. 1º, ambos da Lei nº 5.025, de 19 de setembro de 2011, que 

institui, no município de São Caetano do Sul 'o Dia do Antigomobilista'.". “Às 

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

4379/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da manutenção de aparelho desfibrilador externo automático 

em locais que designa e que tenham concentração ou circulação média diária 

de 1500 (mil e quinhentas) ou mais pessoas, e dá outras providências.". “Às 

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

4399/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre os 

cuidados e atenção às pessoas com transtorno de acumulação compulsiva de 

animais no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

4400/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4403/21. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 2º da Lei nº 4.801, de 18 de 

setembro de 2009, que instituiu, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de Jerusalém' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4377/21. Paulo Roberto de Jesus. Projeto de 

Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Emérito' ao Senhor 

Guilherme Rafael de Luca, pelos relevantes serviços prestados ao município.". 

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

Processos nºs. 4324/21 a 4329/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação de um consultório oftalmológico na Unidade de Saúde da Criança 

e do Adolescente Amabili Moretto Furlan - USCA; a implantação de um 
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consultório odontológico na Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente 

Amabili Moretto Furlan - USCA; a implantação de um consultório 

oftalmológico no Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial 

dr Tatuya Kawakami - CTENEN; a implantação de um consultório 

odontológico no Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial 

dr Tatuya Kawakami - CTENEN; a realização de um mutirão oftalmológico na 

Unidade de Saúde Oftalmológica Dr. Jaime Tavares; e um mutirão 

oftalmológico nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4330/21 e 4331/21. Thaiane Spinello. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o agendamento de exames passe a ser realizado 

preferencialmente por whatsapp, a fim de evitar o cancelamento de agenda por 

não conseguir contatar os munícipes via ligação telefônica; e que o município 

passe a utilizar água de reuso na descarga de todos os banheiros públicos do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4332/21. Matheus Lothaller 

Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de árvore, 

situada na rua Silvia, nº 1367, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4336/21 a 4339/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de uma cobertura metálica na avenida Presidente 

Kennedy, na extensão do número 2.500 ao 2.800, bairro Santa Maria; poda das 

árvores na alameda Conde de Porto Alegre nas imediações do número, 889 

bairro Santa Maria; a instalação de uma lombofaixa na alameda Conde de Porto 

Alegre nas imediações do número 949, bairro Santa Maria; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Santa Maria, imediações 

da alameda Conde de Porto Alegre, próximo à praça Faria Lima. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 4341/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando implantação de tipos de medicina 

alternativa como: Acupuntura, homeopatia, arte terapia, auriculoterapia, 

ayurveda, biodança, cromoterapia, fitoterapia, florais de bach, hidroterapia, 

iridologia, magnetoterapia, medicina natural, medicina ortomolecular, 

musicoterapia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, dentre outros que 

forem pertinentes ao bem estar dos munícipes. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4342/21 e 4343/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

majorar o valor per capita por aluno, destinado as entidades do terceiro setor, 

por meio de termo de colaboração; e reparos no passeio público da rua 

Humberto Fernandes Fortes, altura do número 260 - bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 4344/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando recapeamento asfáltico da rua São 
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Pedro, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4345/21 a 

4348/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a iluminação do parque 

Santa Maria (Guaiamú) localizado na rua General Humberto de Alencar 

Castelo Branco, 501 - bairro Santa Maria; a revitalização e a manutenção da 

praça localizada na rua Conselheiro Lafayette com a rua Capeberibe, em frente 

à escola estadual Idalina Macedo Costa Sodré no bairro Barcelona; a criação 

de um ambulatório/atendimento de saúde exclusivo para os funcionários 

públicos e demais autarquias municipais; e a revitalização da praça localizada 

entre a rua Conselheiro Lafayette esquina com a rua Tapajós no bairro 

Barcelona enfrente ao CECAPE (Centro de Capacitação dos Profissionais de 

Educação Drª Zilda Arns). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4349/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a revitalização total da EME Professora Alcina Dantas Feijão. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4352/21 a 4354/21. Paulo Roberto de Jesus. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de faixa elevada pintada com cor vermelha ou 

outra cor de destaque para travessia de pedestres na rua Maranhão, altura do 

número 562; a instalação de banheiros no local destinado a palco, localizado 

no parque Chico Mendes (antigo Heliponto); e dispor, no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, o projeto caminhão “Expresso Lazer.”. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4356/21 e 4357/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que nos próximos concursos seja inserido o profissional de 

educação para atendimento exclusivo; e revitalização da calçada que fica na rua 

Pelegrino Bernardo, no trecho e lado correspondentes a Associação 

Beneficente Recreativa Esportiva Vila Barcelona até o clube Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4363/21 e 4364/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de “Campanha de Incentivo à Logística 

Reversa”; e o recapeamento asfáltico na rua Líbero Badaró e avenida Guido 

Aliberti - bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

4367/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que a rua Heloísa Pamplona no bairro Fundação se torne via de 

mão dupla. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4372/21 a 4376/21. Paulo 

Roberto de Jesus. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: aumentar as vagas de estacionamento 

destinadas aos veículos das pessoas com deficiência e idosos; a possibilidade 

de o funcionário público apresentar o atestado médico no local onde está 

prestando o serviço, sem a necessidade de ter que se deslocar ao SESMT - 
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Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho; a instalação ou 

colocação de poste contendo iluminação pública na avenida Fernando 

Simonsen com rua Duvilio José Quaglia, bairro Cerâmica; a instalação do 

CRAS - Centro de Referência e Atendimento Social, no bairro Fundação em 

local com maior espaço para comportar os diversos tipos de atendimento 

realizados; e a revitalização do CRAS - Centro de Referência e Atendimento 

Social, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4380/21. 

Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a manutenção do asfalto e tapamento de buracos pela extensão da avenida 

Guido Aliberti, principalmente na altura do nº 2.877. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4381/21 a 4384/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a instalação de um semáforo trifásico, no cruzamento da rua 

Paraguassu com alameda Conde de Porto Alegre; rebaixamento das calçadas 

localizadas defronte as faixa de pedestres na avenida Presidente Kennedy, 

altura do numeral 2629, nos dois sentidos, pois estas faixas ligam o canteiro 

central que possui a guia rebaixada, as calçadas que ficam do outro lado da 

avenida, o que dificulta a travessia de pedestres, ciclistas e pessoas com 

deficiência; o rebaixamento da guia no canteiro central da avenida Presidente 

Kennedy, nos cruzamentos da mesma com a alameda Cassaquera; e a instalação 

de um semáforo trifásico, nos cruzamentos da rua Arlíndo Marchetti com à 

avenida Predidente Kennedy. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4387/21. 

Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

fornecimento de aparelhos ortodônticos para pessoas acima dos 16 anos. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4391/21 a 4396/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

proximidades na EMI Gastão Vidigal Neto, na rua dos Berilos nº 113 - 

Prosperidade, preferencialmente nos horários de entrada e saída dos alunos; 

melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de 

galerias, bocas de lobo, conservação, desentupimento e desobstrução dos 

bueiros do bairro Cerâmica; melhorias no escoamento de água, bem como a 

manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação, desentupimento 

e desobstrução dos bueiros do bairro Olímpico; melhorias no escoamento de 

água, bem como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, 

conservação, desentupimento e desobstrução dos bueiros do bairro Nova Gerty; 

melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e limpeza de 

galerias, bocas de lobo, conservação, desentupimento e desobstrução dos 

bueiros do bairro Mauá; e a instalação de um bicicletário no terminal rodoviário 

do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4402/21. Roberto Luiz 



 

 

hae  6 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a implantação de 

estações de reparo autônomo para bicicletas, em pontos estratégicos da cidade 

no decorrer das ciclofaixas. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4405/21. 

Eclerson Pio Mielo E Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando à instalação de lombofaixa na rua Martim Francisco, 

nºs. 471/ 472, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4406/21 e 4407/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

de solo com os dizeres "carga e descarga" na rua Flórida, nº 638 - bairro 

Barcelona; e nomear o "Atende Fácil Saúde" em homenagem à Senhora 

“Helena Franco Munhoz”. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4340/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário do CISE Moacyr Rodrigues, 

que completou 33 anos de existência, no dia 13 de novembro de 2021. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4355/21. Paulo Roberto 

de Jesus. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC visando a criação na grande região metropolitana 

do “Expresso Lazer.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4366/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pela aprovação do Projeto de Lei 3517/2019 

já encaminhado à sanção presidencial, que dispõe sobre o acompanhamento 

integral para educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com 

hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4370/21. Paulo Roberto de Jesus. 

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

rondas ostensivas na avenida Fernando Simonsen cruzamento com a rua 

Duvilio José Quaglia, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, tendo por 

objetivo propiciar segurança aos moradores do local. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 4371/21. Paulo Roberto de Jesus. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São 

Paulo - SCS visando instalar com urgência poste com iluminação no 

cruzamento da avenida Fernando Simonsen com a rua Duvílio José Quaglia, 

bairro Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, tendo por objetivo corroborar com 

as forças de segurança pública e os cidadãos que residem, trabalham e circulam 

pelos ditos logradouros. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Sr. 
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Presidente faz um comunicado relevante. Processo nº. 4385/21. Jander 

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

Voto de Congratulações ao Senhor Dr. David Uip, pela reeleição como Reitor 

para o período 2022-2025 da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC). 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4386/21. 

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

Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Dr. Adilson Joaquim Westheimer 

Cavalcante, pela sua indicação à diretor-geral do Hospital estadual Mario 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4389/21. 

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

de Voto de Congratulações ao templo de Oxalufan, em razão da realização do 

evento “Projeto Bandeira Branca”, em comemoração ao "Dia da Umbanda", no 

último dia 15 de novembro, no parque municipal Dr. José Alves dos Reis - 

Bosque do Povo. 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 Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Processo 

nº. 4390/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas proximidades na EMI 

Gastão Vidigal Neto, na rua dos Berilos nº 113 - Prosperidade, 

preferencialmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4397/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao Dr. Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante, por 

ter sido eleito ao cargo de Diretor-Geral do maior Hospital público do Grande 

ABC, o Hospital Estadual Mário Covas (HEMEC), em Santo André. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4398/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao Dr. Desiré Carlos Callegari pelos excelentes 

serviços prestados a sociedade da grande região do ABC Paulista, enquanto 

superintendente do maior Hospital público do Grande ABC, o Hospital 

Estadual Mário Covas (HEMC), em Santo André, nos últimos 10 (dez) anos. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4401/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações a todos os profissionais de saúde da 

internação cirúrgica e do Centro de Especialização em Cirurgias Ortopédicas 
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do Hospital Sancta Maggiore Santa Cecília, conveniado à Prevent Senior, pelo 

excelente atendimento. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 4404/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Doutor 

Desembargador Ricardo Mair Anafe, com considerações de elevada estima e 

sucesso, pela sua posse no cargo de Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJ-SP). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3087/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Senhor Prefeito municipal, visando as seguintes informações, legalmente 

embasado nos artigos 10,11 e 12 da Lei de nº 12.527/2011, que versa sobre a 

Lei Geral de Acesso a Informações Públicas, com relação ao processo nº 

9.750/2020, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de tratamento de areia das áreas de lazer dos próprios municipais e 

outros. 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, César Rogério Oliva, Neusa Aparecida 

Rita da Silva Raineri e Jander Cavalcanti de Lira". Processo nº. 3088/21. 

Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul, visando as seguintes 

informações, com base nos artigos 10,11 e 12 da Lei de nº 12.527/2011, que 

versa sobre a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas, sobre a quantidade 

exata de bolsas de estudos concedidas aos munícipes no exercício de 2021. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica "Rejeitado". Processo nº. 3162/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC visando informações sobre os 

pedidos de bolsas de estudos serem negados devido ao Colégio Universitário 

USCS ser considerado como instituição privada. Colocado em discussão, faz 

uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando 

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

com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, César Rogério 

Oliva, Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri, Jander Cavalcanti de Lira e 

Thaiane Spinello". Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto 

Costa Marques. Processo nº. 3175/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação 

- SEEDUC visando informações sobre reforma da EMEF Profª. Eda 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Rejeitado, com votos favoráveis 
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dos vereadores Américo Scucuglia Junior, César Rogério Oliva, Neusa 

Aparecida Rita da Silva Raineri e Jander Cavalcanti de Lira.". Processo nº. 

3253/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à Secretaria Municipal da Fazenda, visando informações sobre qual é o motivo 

que todos os dados do portal de transparência são abertos e disponíveis para 

todo o público (receita, despesas, gasto com pessoal) exceto o de licitações. 

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

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

Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica "Rejeitado, com votos 

favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, César Rogério Oliva, 

Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri e Jander Cavalcanti de Lira.". Processo 

nº. 3386/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC visando informações 

sobre a nossa biblioteca municipal. 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, César Rogério 

Oliva, Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri e Jander Cavalcanti de Lira.". 

Processo nº. 3911/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão visando informações 

acerca da espécie de alvará concedido para a realização de shows e demais 

eventos com música no empreendimento denominado “After Louge Bar”, 

localizado na avenida Goiás, 112/118; qual o embasamento legal e 

administrativo para a autorização de funcionamento, laudos de vistorias, 

AVCB, relação de reclamações registradas, bem como os comprovantes de 

recolhimento dos impostos e taxas devidas. Colocado em discussão, ninguém 

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

uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Colocado em votação, fica 

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

César Rogério Oliva, Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri e Jander 

Cavalcanti de Lira.". Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto 

Costa Marques. Processo nº. 4388/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

Pesar pelo falecimento da Senhora Marli Morone Rocha. 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. 

Esgotadas as matérias do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. 

O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Américo Scucuglia Junior, César 

Rogério Oliva, Caio Martins Salgado, Cícero Alves Moreira, Daniel Fernandez 
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Córdoba Barbosa e Gilberto Costa Marques. 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: Jander Cavalcanti 

de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Neusa Aparecida Rita da Silva 

Raineri. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de 

Explicação Pessoal. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Américo 

Scucuglia Junior. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o 

Vereador César Rogério Oliva. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º 

Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo nº 1164/21. 

Caio Martins Salgado. 2ª Discussão e Votação Adiadas 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. O Sr. Presidente 

comunica ao Plenário que para o referido projeto, encontram-se na Mesa 8 

(oito) Emendas e que a discussão e a votação serão realizadas sem prejuízo 

das emendas. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Caio 

Martins Salgado. O Sr. Presidente solicita e o vereador Marcel Franco Munhoz 

assume a presidência da Mesa. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno, sem 

prejuízo das emendas”. Para declarar voto, faz uso da palavra o vereador 

Gilberto Costa Marques. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a 

presidência da Mesa. Para declarar voto, faz uso da palavra o vereador Caio 

Martins Salgado. O Edil Gilberto Costa Marques solicita que a leitura das 

Emendas seja dispensada, que a discussão seja feita em conjunto e que a 

votação das emendas ocorra em separado.  Colocado em votação, o pedido da 

dispensa da leitura das Emendas, a discussão em conjunto e a votação das 

emendas, em separado, fica “Aprovado”. Colocadas as Emendas em 

discussão, fazem uso da palavra os vereadores Caio Martins Salgado e César 

Rogério Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. 

Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores Roberto Luiz 

Vidoski, Caio Martins Salgado e Cícero Alves Moreira. Pela ordem, fazem uso 

da palavra os vereadores Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, Roberto Luiz 

Vidoski e Jander Cavalcanti de Lira. Colocada em votação a Emenda E-1, fica 

“Aprovada”. Colocada em votação a Emenda E-2, fica “Aprovada, com voto 

contrário do vereador Jander Cavalcanti de Lira.” Colocada em votação a 

Emenda E-3, fica “Aprovada, com voto contrário do vereador Jander 
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Cavalcanti de Lira.” Colocada em votação a Emenda E-4, fica “Aprovada, 

com votos contrários dos vereadores Jander Cavalcanti de Lira, César Rogério 

Oliva e Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri.” Colocada em votação a 

Emenda E-5, fica “Aprovada”. Colocada em votação a Emenda E-6, fica 

“Aprovada”. Colocada em votação a Emenda E-7, fica “Rejeitada, com votos 

favoráveis dos vereadores Jander Cavalcanti de Lira, César Rogério Oliva e 

Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri, Roberto Luiz Vidoski, Thaiane Spinello 

e Cícero Alves Moreira.” Colocada em votação a Emenda E-8, fica “Rejeitada, 

com votos favoráveis dos vereadores Jander Cavalcanti de Lira, César Rogério 

Oliva e Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri, Roberto Luiz Vidoski, Thaiane 

Spinello e Cícero Alves Moreira.” Remeta-se o projeto à “Comissão de Justiça 

e Redação”, para o entrosamento das Emendas e apresentar a Redação Final. 

Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva e 

Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri. O Sr. Presidente comunica ao plenário, 

a prorrogação da Sessão, até o último item da Ordem do Dia. Para declarar voto, 

faz uso da palavra o vereador Américo Scucuglia Junior. O Sr. Presidente 

solicita e o vereador Marcel Franco Munhoz assume a presidência da Mesa. 

Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes, Jander Cavalcanti de Lira, Caio Martins Salgado e Gilberto 

Costa Marques. Pela Ordem, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti 

de Lira. Item - II Processo nº 1181/21. 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, o ‘Dia de Combate à 

Discriminação de Qualquer Natureza’ 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 

Cícero Alves Moreira. Item - III Processo nº 1184/21. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no 

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

“Março Amarelo ‘PET’ – Mês da Prevenção de Doenças Renais” 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.”. Item - IV Processo 

nº 4168/21. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Altera a redação dos incisos LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXVII, LXXX, 

LXXXI, LXXXIII, LXXXIV, LXXXVII, XC, XCII E XCIV, todos do art. 1º e 

altera a redação do art. 2º, ambos da Lei nº 5.914, de 14 de dezembro de 2020, 
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alterados pela Lei nº 5.958, de 27 de agosto de 2021 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, com abstenção da Vereadora Thaiane Spinello”. Para declarar 

voto, faz uso da palavra a Vereadora Thaiane Spinello”. Item - V Processo nº 

4208/21. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções sociais no 

exercício de 2022, às entidades 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, com abstenção da Vereadora Thaiane Spinello”. Para declarar 

voto, faz uso da palavra a Vereadora Thaiane Spinello, Eclerson Pio Mielo e 

Roberto Luiz Vidoski”. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência 

da Mesa. Item - VI Processo nº 4209/21. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder contribuições no exercício de 2022 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. 

Presidente declara, às vinte e uma horas e quatorze minutos, encerrada a 

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

de Presença para o início da 22ª 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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