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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE 

NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

 

 

 

Às nove horas e quatro 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 33ª Sessão Ordinária e a ata da 

22ª Sessão extraordinária são “Aprovadas”. Em seguida, o Sr. Presidente, 

informa que se encontra na pauta da Ordem do Dia, o processo legislativo 

referente à peça orçamentaria de 2022, nos termos do Artigo 191, do Regimento 

Interno e, por conta disto, o Expediente ficará reduzido para 30 (trinta) minutos. 

A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Cícero Alves Moreira, que 

procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 4427/21. 

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

empresa concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica de coletar e descartar os resíduos decorrentes das podas de 

vegetações arbóreas realizadas sob sua supervisão e dá outras providências.". “Às 

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

4428/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "assegura às vítimas de 

violência doméstica e familiar o acesso as imagens de videomonitoramento em 

condomínios e vias públicas, onde haja sistema de monitoramento de segurança, 

no âmbito do município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4442/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o oferecimento de merenda 

escolar no período de férias, para alunos carentes da Rede Municipal de Ensino 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4453/21. César Rogério 

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

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

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

Orçamento”. Processo nº. 4457/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui o auxílio-estudantil aos estudantes universitários de baixa renda, 

residentes no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

4458/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

disponibilização de atendimento psicológico ao responsável, atendente pessoal e 

familiar de pessoa com deficiência e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4461/21. Neusa 

Aparecida Rita da Silva Raineri. Projeto de Lei que "Extingue a Taxa de Coleta, 

remoção e destinação final de resíduos sólidos em São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4467/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, a 'Semana de Combate ao Abandono de Animais' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 4482/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a proibição de crianças em exposição de nudez, em eventos 

artísticos, culturais e afins, nos espaços públicos e privados no município de São 

Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 4483/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Institui a implantação de cursos gratuitos à mulher gestante sobre os 

cuidados e atendimentos emergenciais a crianças de zero a seis anos, 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. 4485/21. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de resolução que "Institui, no âmbito da 

câmara dos vereadores do município de São Caetano do Sul o programa 'Câmara 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4490/21. Neusa Aparecida Rita da 

Silva Raineri. Projeto de Lei que "Institui a Política Municipal de Universalização 

do Acesso a Absorventes Higiênicos, 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. 4492/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do 

Sul, o programa 'Mulher Viva', destinado ao apoio às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4493/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o aplicativo 'SCSTAXI, no 

âmbito dos dispositivos móveis de taxistas e passageiros de táxis, no município 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4447/21. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão 

Sulsancaetanense' ao ilustríssimo Senhor Doutor Tiago Pinheiro Lima, pelos 

relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 4470/21. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão 

Sulsancaetanense' ao Excelentíssimo Senhor, Doutor Geraldo José Rodrigues 

Alckmin Filho, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às 

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

4421/21. Américo Scucuglia Junior. Moção de Repúdio ao ato discriminatório 

realizado pelo vereador Gercimar Maximiliano de Mattos (Solidariedade) da 

cidade de Planalto/SP, que trata de ataque racista contra uma criança de apenas 

dois anos de idade. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 4481/21. 

Américo Scucuglia Junior E Fábio Soares de Oliveira. Moção de Repúdio ao ato 

do fazendeiro Luiz Augusto Pinheiro de Souza, por abandonar e maltratar 1056 

búfalas e 72 equinos para morrerem à mingua. “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processo nº. 4409/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o recapeamento asfáltico da rua Ribeiro de Barros 

localizada no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4411/21 a 

4420/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: melhorias no escoamento 

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

conservação, desentupimento e desobstrução dos bueiros do Centro; melhorias no 

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

lobo, conservação, desentupimento e desobstrução dos bueiros do bairro Santa 

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

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

do bairro Santa Paula; melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção 

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

dos bueiros do bairro Santo Antônio; melhorias no escoamento de água, bem 

como a manutenção e limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação, 

desentupimento e desobstrução dos bueiros do bairro São José; melhorias no 

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

lobo, conservação, desentupimento e desobstrução dos bueiros do bairro 

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

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

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

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

desobstrução dos bueiros do bairro Prosperidade; melhorias no escoamento de 

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

desentupimento e desobstrução dos bueiros do bairro Barcelona; e melhorias no 

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

lobo, conservação, desentupimento e desobstrução dos bueiros do bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4424/21. Américo Scucuglia Junior. 
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Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas proximidades da al. São Caetano altura do nº 

1394 esquina com a rua Paraguassu, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4425/21 e 4426/21. Caio Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a majoração dos valores do abono concedido aos servidores da 

educação; e a instalação de um redutor de velocidade (lombada) e demais medidas 

pertinentes na rua Henrica Grigoletto Rizzo, altura do número 798, bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4429/21 a 4431/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: total revitalização da EMEF Elvira 

Paolilo Braido, a rua Lisboa, 399 - Oswaldo Cruz; abertura dos salões de festas 

dos clubes recreativos e esportivos do munícipio ainda este mês; e a criação de 

um sistema de conscientização e controle da diabetes em crianças e adolescentes 

matriculadas nos estabelecimentos da rede municipal de educação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 4432/21 a 4435/21. Gilberto Costa Marques. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção, prevenção e um sistema eficaz de barreiras físicas que 

impeçam a infestação de pombos na piscina do A.D. São Caetano, localizado na 

avenida Fernando Simonsen, 190 no bairro São José; a manutenção, prevenção e 

um sistema eficaz de barreiras físicas que impeçam a infestação de pombos na 

quadra poliesportiva Delenice Aparecida da Fonseca Oliveira, localizada na rua 

Espírito Santo nº 1530, no bairro Cerâmica; a manutenção e revitalização do 

telhado e da quadra poliesportiva Delenice Aparecida da Fonseca Oliveira, 

localizada na rua Espírito Santo nº 1530, no bairro Cerâmica; e a instalação da 

rede de Wi-Fi em todos os Centros Integrados de Saúde e Educação da Terceira 

Idade (CISE) de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

4438/21 e 4439/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação 

de pontos de vendas fixos da Zona Azul; e a revitalização do ginásio do Centro 

de Ensino Esportivo Erasmo Batissaco, situado a rua da Eternidade, 13, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4446/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre o plano de carreira, cargos e salários dos 

servidores da saúde pública do município, estabelecendo a respectiva tabela de 

vencimentos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4448/21 e 4449/21. Gilberto 

Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a construção de uma churrasqueira na pista de skate 

Mario Manoel Davi, localizada na rua Serafim Constantino, s/nº, Centro; e a 

manutenção e acessibilidade da travessa Neusa Maria Alves Escudeiro, localizada 
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no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4450/21 e 4451/21. 

Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore na rua Boa Vista, 47 no 

bairro Boa Vista; e o recapeamento asfáltico da travessa neusa Maria Sscudeiro, 

localizada no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4454/21. 

Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implementação de "lombofaixa" nas proximidades da rua Maximiliano Lorenzini 

n° 177, bairro Fundação, para diminuir os acidentes que ali ocorrem com 

frequência. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4459/21. Neusa Aparecida Rita 

da Silva Raineri. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reduzir a 

jornada de trabalho das(os) auxiliares de primeira infância (APIs), merendeiras, 

serventes e demais funções da educação que trabalham em jornada reduzida, para 

6 horas diárias, sem redução de salários, bem como indenizar o trabalho realizado 

sem o intervalo legal de uma hora no último quinquídio, a presente indicação visa 

evitar o aumento do intervalo intrajornada para uma hora, conforme determinado 

pela Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 4462/21 a 4466/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação do ‘Bosque da Memória’ em homenagem às vítimas da COVID-19, no 

Parque Botânico e Escola de Ecologia Jânio da Silva Quadros, localizado na rua 

da Paz, 10 - bairro Mauá; a revitalização da EMEF Professor Olyntho Voltarelli 

Filho, situada na avenida Paraíso, 520 - bairro Oswaldo Cruz; a contratação de 

pelo menos dois inspetores de alunos para atuação na EMEF Professor Olyntho 

Voltarelli Filho, situada na avenida Paraíso, 520 - bairro Oswaldo Cruz; a 

disponibilização de acesso gratuito à internet, por meio do sinal de Wi-Fi, nos 

centros esportivos, especialmente no CIEE Olyntho Voltarelli Filho (Alvi 

Celeste), localizado na rua domenico botam, 91, bairro Oswaldo Cruz; e a realocar 

a EMEF Professor Olyntho Voltarelli Filho, situada na avenida Paraíso, 520 - 

bairro Oswaldo Cruz, para um prédio mais amplo. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4468/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações, e o retorno da base móvel ou fixa da GCM na praça da Figueira, 

endereço: praça Virgílio Leandrini, localizada ao final da rua Visconde de 

Inhaúma. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4471/21. Thaiane Spinello. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o reparo do muro de 

contenção do ribeirão dos Meninos, localizado na esquina da avenida Guido 

Aliberti com estr. das Lágrimas, atrás da praça Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4474/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor 

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

versando sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da saúde 
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pública do município, estabelecendo a respectiva tabela de vencimentos. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4475/21 a 4480/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o recapeamento asfáltico na travessa localizada, à rua Augusto 

de Toledo, 741, bairro Santa Paula; incluir no roteiro de irrigação , a praça Elizeo 

Leone, bairro Mauá; instalação da rede de Wi-Fi em todos os Centros Integrados 

de Saúde e Educação da Terceira Idade - CISEs de São Caetano do Sul; que todas 

as A.P.Ms. - Associações de Pais e Mestres das escolas públicas e privadas do 

nosso munícipio, sejam consideradas de utilidade pública, conforme decreto nº 

10.690, de 26 de julho de 2013, art. 4º; a prorrogação do programa "Mais 

Oportunidades"; e instalação de sistema de ecobarreiras na rede hidrográficas para 

contenção de resíduos sólidos em córregos, canais e rios que cortam nosso 

munícipio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 4484/21. Magali Aparecida 

Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando serviços de 

pintura de faixa, para determinar vagas para motocicletas e "carga e descarga", na 

rua Rafael Correa Sampaio, no trecho que compreende o número 214 a 198, bairro 

Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 4486/21 a 4489/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

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

intensivas com reforço em toda cidade com foco nas zonas comercias, Operação 

Natal Seguro, com auxílio de todos os tipos de viaturas; as providências 

necessárias para a desobstrução de bueiros dos bairros Jardim São Caetano e São 

José, bem como de outros comumente vitimados pelas águas das chuvas, ou ainda, 

a adoção de providências para um melhor escoamento dessas águas, objetivando 

a prevenção de enchentes e alagamentos; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas aos finais de semana 

na praça dos Imigrantes; e a instalação de isolamento acústico no clube Gonzaga, 

localizado à rua Luís Louzã, nº 170, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 4408/21. Gilberto Costa Marques e outros. Requerimento à Mesa 

Diretora visando criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a 

finalidade de investigar o caso da EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, localizada 

na avenida Paraíso, 600 no bairro Oswaldo Cruz, com duração de 90 (noventa) 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso 

da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. Processo nº. 4410/21. Américo 

Scucuglia Junior. Requerimento à Mesa Diretora visando que seja realizada 

Audiência Pública no Plenário da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, nos 

termos regimentais, com o objetivo de tratar do assunto "Estacionamento Rotativo 

(Zona Azul)", tendo como convidado o representante legal ou preposto da 

empresa Assistpark Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica "Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores Américo 

Scucuglia Junior e César Rogério Oliva". Processo nº. 4422/21. Américo 

Scucuglia Junior. Moção de Apoio ao Diretor Daniel Contro do Colégio Liceu 

Jardim, em Santo André, referente ao posicionamento quanto ao "pronome neutro 

- banheiro unissex". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

Vereador Américo Scucuglia Junior. O Sr. Presidente faz um comunicado 

relevante. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores 

Gilberto Costa Marques e César Rogério Oliva. Colocado em votação, fica 

"Aprovada". Processo nº. 4423/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento 

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

proximidades da al. São Caetano altura do nº 1394 esquina com a rua Paraguassu, 

no bairro Santa Maria. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

4441/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à ROMU, especialmente ao GCM Charles, 

GCM Bianezzi e GCM Mak, em razão da abordagem que culminou na prisão de 

um indivíduo por furto qualificado e dano, bem como na restituição dos bens à 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4443/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações a Drª Alessandra Masiukewycz, extensivo 

a todos do corpo técnico e de atendimento e demais funcionários do SOS Cidadão 

- 156 de São Caetano do Sul, por além de prestar um excelente serviço de socorro 

aos cidadãos, colaboram na realização de cursos de prevenção de acidentes 

domésticos, combate a incêndios e de Primeiros Socorros. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4444/21. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Congratulações ao Senhor Paulo Roberto de Jesus o “Roberto do Proerd” pela sua 

brilhante e exemplar atuação como Vereador na Câmara Municipal de São 

Caetano Sul - SP, nos anos de 2013/2016 e suplência nos anos 2019 e 2021. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4445/21. Marcos Sergio 

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

de Congratulações ao Bombeiro Civil Anderson da Silva Jesus por sua 

imensurável determinação em ministrar gratuitamente cursos de prevenção a 

acidentes domésticos, combate a incêndios e primeiro socorros aos cidadãos 

sulsancaetanenses. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 
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palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

4452/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Igreja Comunidade das Nações. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4460/21. Neusa Aparecida Rita da Silva 

Raineri. Moção de apoio à luta do comitê contra o encarceramento em massa e 

anistia ao Professor Aldo Santos e Camila Alves. Colocado em discussão, 

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

fica "APROVADA". Processo nº. 4469/21. Roberto Luiz Vidoski. 

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

ostensivas nas imediações e instalação de base móvel ou fixa da PM na praça da 

Figueira - praça Virgílio Leandrini, localizada ao final da rua Visconde de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4472/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul, na pessoa do Senhor Prefeito Tite Campanella, a Secretaria Municipal de 

Saúde, na pessoa da Senhor Dr. Rodrigo Sigolo Roberto, e a todos os funcionários 

da saúde pública do município, pelo exitoso programa - ‘Disque Corona Vírus - 

Fase 2 com Rastreamento de Contactantes’, onde o morador vai continuar 

acessando o Disque Corona Vírus, pela plataforma digital ou pelo telefone em 

uma ação rápida para quebrar a cadeia de transmissão do COVID-19. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4473/21. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, na pessoa do 

Senhor Prefeito Tite Campanella, e a Subsecretaria Municipal de Comunicação, 

na pessoa da Senhor Subsecretário, Senhor Fernando Scarmelloti, por São 

Caetano do Sul, no universo de 5.570 cidades brasileiras, estar no rol das 19 

prontas para receber a tecnologia '5G'. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 4491/21. Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri. 

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

à Sandra Cassiano presidente da ONG Comunidade Somos Nós - rua Silvia. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 4507/21. Eclerson Pio 

Mielo e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Profundo Pesar pelo falecimento da vereadora Sueli Aparecida Nogueira 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de 



 

 

hae  9 

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 Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

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

Scucuglia Junior, Caio Martins Salgado, Cícero Moreira Alves, Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa e Gilberto Costa Marques. Para fazer um comunicado relevante, 

faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. O Sr. Presidente 

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

Presidente dá continuidade à  chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. 

Faz uso da palavra o Nobre Edil Ródnei Claudio Alexandre. O Vereador Eclerson 

Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente dá continuidade à  

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra a Nobre Edil 

Thaiane Spinello. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a 

fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem do 

Dia. Item Único - Processo nº 4223/21. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município 

de São Caetano do Sul para o exercício de 2022.”. 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”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que a Comissão de Finanças e 

Orçamento aguardará pelo recebimento de emendas a este Projeto de Lei, durante 

os próximos 02 (dois) dias, devendo as mesmas serem apresentadas ao Presidente 

da referida comissão. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, 

o Sr. Presidente declara, às onze horas e quinze 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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