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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS NOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e três 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 1ª Sessão Ordinária é 

“Aprovada”. O Sr. Presidente comunica aos senhores vereadores que, em 

virtude das renúncias das vereadoras Bruna Chamas Biondi e Thaiane Spinello 

aos cargos de 2º e 3º Secretários da Mesa Diretora, respectivamente, cabe 

dentro da Sessão de Expediente da Sessão de hoje, a eleição para 

preenchimento das vagas existentes, a fim de que se possa completar o período 

do mandato da atual Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Caetano 

do Sul do biênio 2021-2022. O Sr. Presidente esclarece que, nos termos art. 16 

do Regimento Interno, o escrutínio para o preenchimento das vagas de 2º e 3º 

Secretretários da Mesa Diretora é público e realizado mediante chamada 

nominal dos senhores vereadores. O Sr. Presidente passa a palavra ao 1º 

Secretário, Cícero Alves Moreira, que procede à chamada nominal dos 

senhores vereadores, que deverão declarar seus votos para 2º e 3º Secretário, 

respectivamente. Assim é procedido. O Sr. Presidente suspende a Sessão para 

a apuração dos votos. O Sr. Presidente anuncia o resultado da votação para o 

cargo de 2º Secretário: com 12 (doze) votos, foi eleito o Vereador Marcel 

Franco Munhoz - CIDADANIA. O Sr. Presidente anuncia o resultado da 

votação para o cargo de 3º Secretário: com 12 (doze) votos, foi eleito o 

Vereador César Rogério Oliva - PSD. Pela ordem, o Vereador César Rogério 

Oliva faz uso da palavra e oficia à Mesa o seu pedido de renúncia ao cargo de 

3º Secretário. Em questão de ordem, faz uso da palavra o vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. O Sr. Presidente comunica ao Plenário o recebimento do 

ofício do pedido de renúncia do Vereador César Rogério Oliva, ao cargo de 3º 

Secretário da Mesa Diretora. Pela ordem, fazem uso da palavra os vereadores 

Gilberto Costa Marques e César Rogério Oliva. O Sr. Presidente passa a palavra 

ao 1º Secretário, Vereador Cícero Alves Moreira, para que proceda à leitura das 

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 1071/05. Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul. Ofícios do Reitor da USCS, encaminhando 
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cópia: do Termo de Parceria GR nº 119/18, celebrado entre aquela autarquia e 

o SAS Institute Brasil Ltda, que tem como objetivo a concessão gratuita 

intransferível à outra parte, consistentes em publicidade e divulgação 

promocional em suas páginas na internet; e do Termo de Cooperação GR nº 

144/20, firmado entre aquela autarquia e USP, onde constitui objeto a 

cooperação acadêmica entre ambas as instituições. “Ciente”. Processo nº. 

1139/20. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.624, de 08/01/21. “Ciente”. Processo 

nº. 0237/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar convênio com clínicas médicas, visando a implantação do 

Programa Meia-Consulta, junto aos pacientes hipossuficientes, 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. 0238/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação da 

Unidade de Pronto Atendimento veterinário - UPA veterinário, 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. 0247/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação dos 

dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara 

Municipal na internet.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 0269/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei 

que "Altera a redação da ementa e do artigo 3º da Lei nº 3.590, de 25 de 

novembro de 1997, que 'Dispõe sobre a adoção de normas de segurança 

relacionadas aos motociclistas nas vias públicas do município' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0290/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

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

São Caetano do Sul, o 'Dia de Combate ao Ódio Virtual', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0329/21. Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que 

"Institui como atividade essencial o funcionamento dos estabelecimentos de 

prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de 

prevenir doenças físicas e mentais e a prática da atividade física e do exercício 

físico como essenciais para a saúde da população no município de São Caetano 

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

Processo nº. 0358/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre alteração na redação do art. 2° da Lei 3.646, de 18 de março de 1998 

criou a disciplina 'Educação para o Trânsito' nas escolas municipais de São 

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

Orçamento”. Processo nº. 0372/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 
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de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras transparentes 

por funcionários em estabelecimentos que realizem atendimento presencial ao 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0373/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a responsabilização integral de 

condutores por danos materiais causados ao patrimônio público municipal em 

casos de acidente de trânsito provocado pelo consumo de álcool ou substâncias 

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

Orçamento”. Processo nº. 0374/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Reconhece as práticas de atividade física e exercício físico, 

ministradas por profissional de educação física, como essenciais para a 

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

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

0382/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Autoriza o executivo a 

suspender as aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino até a realização da 

vacinação contra a COVID-19 de todo o quadro dos profissionais da educação, 

da rede pública e privada, e comunidade escolar e dá outras providências.". “Às 

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

0383/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui penalidades 

aplicáveis ao cidadão residente em São Caetano do Sul que se recusar à 

vacinação contra o vírus do COVID-19, e dá outras providências.". “Às 

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

0384/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

Vacinação em Defesa das Trabalhadoras da Saúde' e dá outras providências.". 

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

nº. 0419/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Altera os artigos 19 

e 39, ambos da Lei nº 4.531, de 29 de agosto de 2007, que trata do serviço de 

transporte coletivo escolar no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0420/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Altera os incisos I e II do art. 17 da Lei nº 4.531, de 29 de agosto de 2007, 

que trata do serviço de transporte coletivo escolar no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0425/21. Bruna Chamas Biondi. 

Projeto de Lei que "Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de 

fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos 

pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de São Caetano do Sul, e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 0433/21. Eclerson Pio Mielo e Roberto Luiz 
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Vidoski. Projeto de Lei que "Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo 

não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo 

com a fase cronológica definida no Plano Nacional, Estadual e/ou Municipal 

de imunização contra a COVID-19 e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0435/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a autorização à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana SEMOB, para cobrar pelos custos 

operacionais de serviços prestados em eventos, relativos à operação do sistema 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0436/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Institui o cartão 'Cadeirante São Caetano' para isenção da 

tarifa, pelo período de duas horas, à veículo utilizado como meio de transporte 

para cadeirante, que ocupar qualquer das vagas no âmbito do estacionamento 

rotativo remunerado de veículos em vias e logradouros do município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0518/21. Rodnei Claudio 

Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de 

equipamento gerador de energia elétrica, nos prédios de edifícios com elevador, 

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

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

0520/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

instalação de piso tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas e a 

localização da faixa de pedestres, visando à acessibilidade das pessoas com 

deficiências visuais no município e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0534/21. 

Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a adoção de medidas 

emergenciais do plano São Paulo e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0581/21. 

Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a imunização prioritária 

de professores, auxiliares e demais profissionais de ensino contra COVID-19 e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 0598/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Cria o Endereço Social, 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. 0601/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da realização 

de avaliação e inspeção dos medidores de energia, pela concessionária do 

serviço atuante no município de São Caetano do Sul para transferência de 

titularidade, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 0359/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a alteração na redação do inciso iv do art. 11 do 

decreto nº 10.264/11, que regulamenta a Lei n° 2.428/77, de forma a liberar 

todas as vagas de estacionamento rotativo, próximas a bancos, clinicas 

médicas, prédios públicos, para as pessoas com idade a partir de 65 anos e com 

mobilidade reduzida, possam estacionar seus veículos. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0503/21 a 0505/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

reparos no asfalto da rua Felippo Roveri Camarão, altura do número 575, no 

bairro Prosperidade; a tomada de providências urgentes em relação à árvore 

localizada na rua Padre Mororo, altura do número 216, no bairro São José; e a 

retomada da "Feira Permanente de Artesanato & Gastronomia, de Culinária 

Tradicional ou Receita de Família de São Caetano do Sul", nas dependências 

do Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0507/21. 

Rodnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre, em 

conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, a obrigatoriedade da 

disciplina de educação física no ensino infantil, em escolas públicas e 

particulares no munícipio de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0508/21 e 0509/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: manutenção da calçada na rua Rio Branco, nº 65, bairro Olímpico; 

e a poda de árvore na rua Rio Branco, nº 65, no bairro Olímpico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0510/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a concessão de uma renda cidadã de R$ 450,00 

para os munícipes em vulnerabilidade social e desempregado(a) em São 

Caetano do Sul, enquanto durar o estado de calamidade pública devido à 

pandemia do COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0512/21. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

denominar "Cleide Rosa Auricchio", ("in memorian"), a Escola Municipal de 

Ensino Infantil, situada entre as ruas Jayme da Costa Patrão e Rio Grande do 

Sul, bairro Santo Antônio, que se encontra em construção e será inaugurada no 

corrente ano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0513/21. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que seja publicada 

lista diária com a relação dos cidadãos vacinados no site da Prefeitura 

Municipal, contendo nome, ocupação e local de imunização, nos moldes do que 

já é praticado no município de Manaus. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0514/21 a 0516/21. Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 
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Civil Municipal, rondas intensivas no bairro Jd. São Caetano, visando proteger 

os munícipes que praticam corrida no local, para que eles não sejam assaltados 

por bandidos em motocicletas; que entre em contato com o SAESA a fim de 

organizar o fechamento da rua Madeira, bairro Santa Maria, para que a 

autarquia possa realizar a ligação de água no imóvel de nº 177, uma vez que o 

serviço está pendente desde o dia 04/12/2020 por negligência desta secretaria, 

segundo informações dadas ao munícipe pela autarquia; e que realize 

manutenção asfáltica na avenida Goiás, altura do nº 2820, ante a deterioração 

de um remendo recente. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0519/21. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

implantação de uma lombada na rua Nazareth, altura do nº 221, bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0521/21 e 0522/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que intensifique a divulgação do 

programa "Apadrinhamento Afetivo Conte Comigo", destinado às crianças em 

situação de acolhimento de São Caetano do Sul; e que promova torneios 

esportivos virtuais, entre os alunos da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0531/21 e 0532/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda - 

SEFAZ, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude - SELJ, a 

Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, a Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, que realize 

estudos de viabilidade para a implantação de um complexo de ensino unificado 

seguindo o conceito do equipamento de Centro Educacional Unificado 

(CEU),em São Caetano do Sul; e que realize estudos necessários a fim de 

verificar a viabilidade de fazer a instalação de uma faixa de pedestres sito a 

estrada das Lágrimas altura do numeral, 425, Jardim São Caetano. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0533/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando implantação do projeto oficina de emoções, que 

capacita os profissionais de educação para lidar com os novos desafios 

emocionais do: neste retorno das atividades presenciais e dos traumas e 

dificuldades gerados pelo isolamento e perdas no período de pandemia. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0535/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a demarcação de faixa exclusiva de 

retenção de motos no semáforo da rua São Paulo altura do número 1518, 

cruzamento com a avenida Dr. Augusto de Toledo, bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0536/21 a 0540/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a alteração de sentido do tráfego de veículos 
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para mão única da rua Madeira, no bairro Santa Maria; a alteração de sentido 

do tráfego de veículos para mão única da rua Arlindo Marchetti, no bairro Santa 

Maria; a alteração de sentido do tráfego de veículos para mão única da rua 

Tibagi, no bairro Santa Maria; a alteração de sentido do tráfego de veículos 

para mão única da rua Teffé, no bairro Santa Maria; e a alteração de sentido do 

tráfego de veículos para mão única da rua Ivaí, no bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0541/21. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando sanar o problema de falta de 

escoamento das águas das chuvas em parcela da praça dos Imigrantes. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0543/21 a 0545/21. Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: priorizar a vacinação contra o 

coronavírus COVID-19 aos taxistas, motoristas de aplicativos e motoboys; a 

implantação do vacinômetro no município de São Caetano do Sul; e priorizar a 

vacinação contra o coronavírus COVID-19 aos cuidadores de idosos. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0546/21 a 0551/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

imediações da praça localizada na avenida Presidente Kennedy, altura do nº 

3900, bairro Boa Vista; a colocação de bancos na praça localizada na avenida 

Presidente Kennedy, altura do nº 3900, bairro Boa Vista; a instalação de 

brinquedos na praça localizada entre as ruas Xingú e Ivaí, neste município; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas principalmente no 

período noturno, nas ruas do bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da USCS do bairro Barcelona; e 

a instalação de uma base comunitária da Guarda Civil Municipal na avenida 

Goiás, próximo a USCS do bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0555/21 a 0569/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

proximidades da rua Tereza Campanella com a Presidente Kennedy, próximo 

à praça da viola, no bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no horário da entrada e saída dos alunos da escola Padre 

Alexandre Grigoli, e que ali mantenha a presença da ronda escolar; a instalação 

de lombofaixa na rua João Molinari, altura no número 110, no bairro Boa Vista; 

a instalação de gerador de energia na UBS Dr. Ângelo Antenor Zambom, na 

rua Vanda 11, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Boa Vista, e que mantenha a presença da ronda escolar no 

horário de saída dos alunos da escola Alfredo Bukart; a instalação de semáforo 

no cruzamento da alameda Conde de Porto Alegre com a rua Ivaí, bairro Santa 
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Maria; a construção de uma nova sede para o grupo de escoteiro Alvorada 

08/SP, nas dependências do Bosque do Povo, situado na estrada das Lágrimas 

nº 320; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todas as 

vias do referido bairro, em especial, nos horários da manhã (saída do trabalho) 

e à noite (retorno para a sua residência), onde furtos acontecem juntos aos 

moradores do bairro Jardim São Caetano; a instalação de redutor de velocidade 

no cruzamento da alameda Araguaia, esquina com a rua Arlindo Marchetti, 

bairro Santa Maria; a instalação de lombofaixa defronte à Unidade Básica de 

Saúde Amélia Richard Locatelli, localizada na alameda João Galego, nº 1 

bairro Santa Maria; a instalação de nova base da Guarda Municipal, na rua Boa 

Vista nº 457; o rebaixamento da guia da rua José Henrique de Sá com a rua Boa 

Vista, adequado ao uso geral de pedestres com mobilidade reduzida; instalação 

de bancos nas dependências da Estação José Montilha, situada na rua Boa 

Vista; a troca da iluminação, por lâmpadas de LED, nas dependências da 

Estação José Montilha, na rua Boa Vista; e instalação de uma placa de 

homenagem a ser instalada na praça dos Imigrantes, sito à rua Benito Campoi, 

67 - Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0570/21 a 0572/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: disponibilizar sanitários químicos nas 

feiras livres do município; a identificação e o devido isolamento das feiras 

livres do município; e a poda das árvores localizadas nas dependências da 

EMEI Romeu Fiorelli - rua dos Berilos, nº 113, bairro Prosperidade. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0573/21 a 0579/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma geral de todas as dependências do Clube Águias 

de Nova Gerty situado no endereço rua Juruá, 50 bairro Nova Gerty; a 

implantação do sistema de calçadas verdes em toda as ruas da região central; a 

reforma e revitalização da praça Cardeal Arcoverde Centro; o recapeamento 

asfáltico de diversas vias do bairro Nova Gerty; o recapeamento asfáltico de 

diversas vias do bairro Boa Vista; o recapeamento asfáltico de diversas vias do 

bairro Cerâmica; e o recapeamento asfáltico de diversas vias do bairro Jardim 

São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0580/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

manutenção da calçada na rua Professor Antônio de Queirós Filho nº 148, 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0584/21. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a inclusão dos 

policiais civis e militares, bombeiros e guardas civis municipais no grupo 

prioritário para vacinação contra a COVID-19 do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0585/21 a 0590/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 
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para o Município: providências no sentido de efetuar a repintura da sinalização 

de solo com "faixa amarela", para sinalizar "proibido estacionar", junto à 

sarjeta, no lado ímpar de numeração dos logradouros, em toda a extensão da 

rua Monte Alegre, no bairro Santo Antônio; a repintura da sinalização da faixa 

de pedestre na rua Bertolino da Cunha, em frente ao nº 110, bairro Oswaldo 

Cruz; a poda de árvore na rua Nestor Moreira, 367 bairro Cerâmica; a poda de 

raiz da árvore na Cavalheiro Ernesto Giuliano, em frente ao n° 1177, bairro São 

José; a implantação de um redutor de velocidades na avenida Senador Roberto 

Simonsen altura do nº 1779 - bairro Santo Antônio; e a demarcação de carga e 

descarga na avenida Senador Roberto Simonsen altura do nº 1206 - bairro Santo 

Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0597/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de playground com brinquedos e academia de ginástica ao ar livre 

no terreno público da rua Rio de Janeiro, praça Salvador Quero Linhares, 

paralela ao número 1800. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0599/21 e 

0600/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: conveniar-

se com a Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Serviços de Saúde 

e Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia "José Ermírio de Moraes", para 

divulgar em todos os CISEs, unidades de saúde pública e escolas públicas e 

particulares do município, a cartilha "Respeitar as Pessoas Idosas é Tratar o 

Próprio Futuro com Respeito."; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre autorização ao Poder Executivo para conceder isenção da taxa 

de fiscalização de estabelecimentos ao Microempreendedor Individual - MEI 

optante pelo sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos, 

abrangidos pelo Simples Nacional - SIMEI. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0603/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da Estação Jovem, sito à rua Serafim Constantino s/n no Centro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0604/21 a 0607/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a alteração do artigo 20 da Lei nº 4.531, de 29 de agosto de 

2007, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo escolar no município 

de São Caetano do Sul, para que o pagamento da renovação do alvará se dê nos 

seguintes meses: junho, julho e agosto, a partir deste ano; a substituição de 

árvores da espécie ficus que, devido ao seu rápido crescimento, estão 

quebrando calçadas e prejudicando a mobilidade urbana; o recapeamento 

asfáltico de diversas vias do bairro São José; e o recapeamento asfáltico de 

diversas vias do bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0608/21 
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e 0609/21. Rodnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implantação da dispensa da família do doador de órgãos, de pagamento ao 

serviço funerário e taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão da realização 

de funeral; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0611/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que sejam 

viabilizadas escolas de acolhimento aos filhos dos professores e funcionários 

da área da educação municipal, que estarão ministrando ou envolvidos nas 

aulas presenciais neste período de pandemia. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0612/21 a 0614/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

sejam cumpridos todos os protocolos sanitários para combate ao COVID-19, 

especialmente ao que se refere ao uso de máscaras pelos profissionais 

envolvidos na realização de obras na cidade, especialmente nas obras que estão 

sendo realizadas na avenida Presidente Kennedy; a continuidade do pagamento 

do "Auxílio Merenda" para os alunos do G1, G2 e G3, uma vez que não irão 

retornar às aulas presenciais e continuarão sem acesso a merenda escolar 

fornecida nas unidades escolares; e a manutenção na praça dos Imigrantes em 

virtude do acúmulo de água em todo o logradouro, visando que esse problema 

seja sanado. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0615/21 a 0617/21. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize o recapeamento asfáltico 

na rua Mogi Guassu, altura do número 13, no bairro Olímpico; a realização da 

poda da árvore sito a rua Picuí altura do número 175; e que realize o 

recapeamento asfáltico na rua Pelegrino Bernardo, altura do número 454, no 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0618/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize 

laboriosos estudos visando a retomada a utilização do aplicativo “Saúde 24h”, 

bem como a inserção de campos que possibilitem o agendamento de consultas 

e exames pelos munícipes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0619/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando à 

demarcação de vaga de estacionamento para carga e descarga na rua Tenente 

Antônio João, nº 851, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0501/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao eleito Presidente da Câmara dos 

Deputados para o biênio de 2021-2022, Deputado Arthur LIRA (PP/AL). 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0502/21. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento à Mesa Diretora visando determinar a 
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instituição de uma Comissão Especial, com prazo de funcionamento até o 

término desta legislatura, para tratar de assuntos concernentes à Educação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0511/21. 

Roberto Luiz Vidoski. Requerimento à Mesa Diretora solicitando determinar a 

instituição de uma Comissão Especial, com prazo de funcionamento até o 

término desta legislatura, para tratar de assuntos concernentes ao Esporte. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarara voto, fazem 

uso da palavra os vereadores: Gilberto Costa Marques, Rodnei Claudio 

Alexandre e Roberto Luiz Vidoski. Processo nº. 0554/21. Thaiane Spinello. 

Requerimento à Mesa Diretora visando determinar a instituição de Comissão 

Especial para estudos e fomento de empreendedorismo em novas tecnologias 

no município de São Caetano do Sul, com duração até o dia 31 de dezembro de 

2024. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0582/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Moção de apoio ao atleta Gustavo Aurélio dos 

Santos, 24 anos, sergipano, que adotou São Caetano do Sul, e representará 

nosso munícipio em campeonato mundial, na modalidade jiu-jitsu, categoria 

absoluto, em Berlim-Alemanha, no próximo dia 12. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 0591/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Polícia Militar do estado de São Paulo - na pessoa do Digno 

Capitão Policial Militar Rodrigo Rocco Razuk Maluf, Comandante da 3.ª 

Companhia do 6.º Batalhão da Polícia Militar de São Caetano do Sul, pelos 

excelentes resultados na queda de índices de violência especificamente, roubos, 

furtos e vandalismo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

0592/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de 

Segurança Pública de São Caetano do Sul - SESEG e à Guarda Civil Municipal, 

pelos excelentes resultados na queda de índices de violência especificamente, 

roubos, furtos e vandalismo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0593/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Civil do estado de São Paulo, na pessoa da “mui” Digna Drª. Delegada de 

Polícia, Senhora Luciara de Cassia Conceição Campos, extensivo a todos os 

policiais civis, pelos excelentes resultados na queda de índices de violência. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0594/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando estudos tendo como objetivo 

assegurar à pessoa com deficiência a possibilidade de registrar tal condição na 

carteira de identidade expedida pelo órgão competente. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0595/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Parkshopping 

São Caetano, visando de todo resíduo orgânico produzido na praça de 

alimentação, ser reciclado e transformado em adubo, podendo ser redistribuído 

ao público, funcionários e ao SAESA - Sistema de Água, Esgoto e Saneamento 

Ambiental de São Caetano do Sul para manutenção de árvores e jardins da 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0602/21. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da Estação Jovem, sito à 

rua Serafim Constantino s/n no Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0610/21. Rodnei Claudio Alexandre. Requerimento 

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

com maior frequência no bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2495/20. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações 

com vistas a esclarecer o porquê o contrato de locação do imóvel em que está 

instalado o Atende Fácil, e 4 (quatro) dos seus 7 (sete) aditivos contratuais não 

constam no portal da transparência para consulta pública conforme determina 

a Lei, considerando que a locação e reforma deste imóvel já é objeto de ação 

civil pública promovida contra o Senhor José Auricchio Junior e outros pelo 

Ministério Público pela prática de improbidade administrativa. 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, César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Thaiane Spinello, Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” 

Processo nº. 3371/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Febraban visando informações sobre as medidas 

de sanitização adotadas pelas agências bancárias e casas lotéricas ativadas no 

município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 
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Processo nº. 0092/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, visando informações 

sobre a previsão de retorno da agência AC Vila Barcelona, ou se encerrou 

definitivamente suas atividades. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0093/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - distribuição São Paulo, visando 

informar se o projeto de atendimento nas escolas sobre "uso correto da energia 

elétrica" vai ter continuidade e em que parâmetros ocorrerá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0117/21. Caio Martins Salgado. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Banco do Brasil S/A, visando 

informações sobre a agência do Banco do Brasil, localizada na rua Taipas, nº 

458, bairro Barcelona, se encerrou definitivamente suas atividades de 

atendimento ao público presencialmente. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0131/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao DAEE - Departamento de Águas e Energia 

Elétrica, visando informações sobre quais providências serão tomadas para o 

período de 2021 com relação às enchentes no ABC Paulista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0132/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde - 

SESAUD, visando informações sobre o descarte de materiais tóxicos. 

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, Caio 

Martins Salgado, César Rogério Oliva, Fábio Soares de Oliveira, Jander 

Cavalcanti de Lira, Thaiane Spinello, Ubiratan Ribeiro Figueiredo.” 

Processo nº. 0227/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações sobre 

quantos imóveis locados possui a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. 

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, César 

Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Thaiane Spinello, Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Gilberto Costa Marques. Pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Para declarar voto, faz uso da 

palavra Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 0249/21. Jander Cavalcanti 
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de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social, visando informações sobre o atraso na entrega 

das cestas básicas. 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, César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. Processo nº. 0364/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Habitação 

de São Paulo, CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano, na pessoa do Secretário Executivo da Habitação, Senhor Fernando 

Marangoni, visando informação sobre qual a posição acerca da construção da 

unidade habitacional em São Caetano do Sul, destinada aos moradores 

desalojados do edifício Di Thiene. Colocado em discussão, faz uso da palavra 

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

é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Pendente Discussão e Votação".  

Processo nº. 0552/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

Gumercindo Moises Vilas Boas. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 0553/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

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

José Antonio dos Santos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Presidente comunica ao Plenário o exaurimento do tempo regimental da fase 

do Expediente. Pela ordem, a Vereadora pede a prorrogação do Expediente. 

Colocado em votação, fica “Rejeitado o pedido de prorrogação do 

Expediente”. Em razão dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente 

solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é procedido. 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: Bruna 

Chamas Biondi, César Rogério Oliva. O Presidente solicita e o Vereador Cícero 

Alves Moreira assume a presidência da Mesa, que dá prosseguimento à 

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

Edil: Eclerson Pio Mielo. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a 

presidência da Mesa e dá prosseguimento à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Fábio Soares de 

Oliveira e Gilberto Costa Marques. Pela ordem, faz uso da palavra a Vereador 

Bruna Chamas Biondi. O Sr. Presidente dá prosseguimento à chamada nominal 

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

Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes. O Presidente solicita e o 
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Vereador Marcel Franco Munhoz assume a presidência da Mesa, que dá 

prosseguimento à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da 

palavra o Nobre Edil Rodnei Cláudio Alexandre. 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 5760/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e 

Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a aplicação de multas de 

trânsito, para estacionamento irregular de veículos em vagas destinadas às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em estabelecimentos 

comerciais que especifica, no âmbito 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 1º Turno”. Item - II Processo nº 1715/20. 

Mauricio Fernandes da Conceição. 1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto 

de Lei que “Assegura à criança ou adolescente, cuja guarda esteja com o avô 

ou avó com mais de 60 anos de idade e desde que sejam pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, a prioridade de matrícula em 

estabelecimento de ensino municipal mais próximo de sua residência, no 

âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento 

da votação, o Vereador Gilberto Costa Marques pede vista do processo por 2 

(duas) Sessões. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da 

Mesa. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. 

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) 

Sessões”. Item - III Processo nº 2918/19. César Rogério Oliva. 1ª Discussão 

e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a vedação de nomeação de 

cargos em comissão da Administração Pública Direta e Indireta, bem como em 

todos os Poderes do Município de São Caetano do Sul, de pessoas que tenham 

sido condenadas pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da 

Penha e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e 

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

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

encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os Vereadores 

Gilberto Costa Marques, Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva. 

Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores: 

Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, 
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Jander Cavalcanti de Lira, Thaiane Spinello e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

vereadores Gilberto Costa Marques, César Rogério Oliva e Bruna Chamas 

Biondi. Item - IV Processo nº 3001/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui no Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana de 

Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH)’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item - V 

Processo nº 2227/20. Jander Cavalcanti de Lira. 1ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa com 

informações sobre despesas em eventos promovidos, patrocinados ou com 

emprego de dinheiro público, no âmbito do Município de São Caetano do Sul 

e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando 

a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 

deixando a critério do Plenário. Em encaminhamento da votação, a 

Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva pede vista do processo 

por 2 (duas) Sessões. Para encaminhar a votação faz uso da palavra o Vereador 

Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de 

Vista por 2 (duas) Sessões”. O Sr. Presidente faz comunicados relevantes, 

salientando que no próximo dia 25, quinta-feira, a partir das 10h00 , ocorrerá a 

Audiência Pública da Saúde, e que no dia 26 ocorrerá a Audiência Pública da 

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

Presidente declara, às dezenove horas e cinquenta 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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