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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA POR MEIO DE 

VIDEOCONFERÊNCIA, AOS VINTE DIAS 

DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL 

E VINTE E UM. 

 

 

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

registrada por meio de sistema eletrônico, o Senhor Presidente, Vereador 

Eclerson Pio Mielo, assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 

9ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. O Sr. Presidente passa a palavra ao 1º 

Secretário, Vereador Cícero Alves Moreira, que procede à leitura das matérias 

destinadas ao Expediente. Processo nº. 1385/21. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal 

referente ao mês de marços do exercício de 2.021. “À Comissão de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 1463/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Determina aos estabelecimentos de ensino público ou 

privado, situados no município de São Caetano do Sul a fornecerem para 

alunos com deficiência visual, na conclusão do ensino médio e ensino superior 

o respectivo diploma em braile e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1464/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

de Conscientização pela Valorização de Mulheres e Meninas nas Escolas 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1465/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

disponibilização de assentos e sistemas de senhas nas casas lotéricas 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1466/21. Américo 

Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Obriga os hospitais públicos e privados 

a criar uma sala de descompressão, para ser utilizada pelos enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, 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. 1467/21. Américo 

Scucuglia Junior. Projeto de Lei que "Impede a realização de novas 

contratações e assunção de novas despesas durante o período de 
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enfrentamento da pandemia de COVID-19, pelos órgãos públicos municipais, 

com exceção daqueles relacionados à área da saúde, segurança e assistência 

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

Processo nº. 1484/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que "Inclui 

academias, escolas de esportes e estabelecimentos destinados a prática de 

atividades físicas, monitoradas por profissionais de educação física, no grupo 

de atividades essenciais, no plano municipal de enfrentamento a pandemia e 

situações de calamidade pública, e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1485/21. 

Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que "Institui o cargo Agente 

Temporário de Protocolos nas Escola - ATPE, nos quadros da Rede Municipal 

de Ensino de São Caetano do Sul, destinado à contratação de mães de alunos 

para auxiliar no controle, prevenção e combate ao contágio da COVID-19 e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1491/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

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

Município de São Caetano do Sul, o "Dia de Conscientização sobre a 

Preservação Planeta Terra", e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1492/21. 

Rodnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que " Obriga as farmácias e 

drogarias instaladas no munícipio de São Caetano do Sul a disponibilizarem 

recipientes para recolhimento de medicamentos vencidos, dando-lhes o 

devido encaminhamento, nos termos da Resolução 306 da Anvisa.". “Às 

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

nº. 1500/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Concede desconto 

de 30% no pagamento do IPTU aos prestadores de serviços voluntários e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1501/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a distribuição de protetor e bloqueador solar às pessoas 

com albinismo, pelo poder público municipal de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1502/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Altera a redação do item 1.04 do Anexo I - Lista de Serviços, da Lei 

complementar nº 7, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre as normas 

relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1503/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o reconhecimento da prática da Capoeira como Expressão 

Cultural Imaterial, além de Esportiva e de Caráter Educacional no município 

de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 
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e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1504/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a criar 

linha de crédito especial para estudantes matriculados em cursos 

universitários de graduação e cursos técnicos 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. 1505/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Autoriza a criação de linha de crédito 

especial, pelo Poder Executivo, com vistas ao incentivo comercial nos casos 

que menciona e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1506/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação das ações 

e prestações de contas, na página da internet, das entidades do terceiro setor 

que a qualquer título, recebam, guardem ou administrem dinheiro, bens e 

valores oriundos de repasses do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1507/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Altera e insere os dispositivos da Lei nº 5.053, de 16 de dezembro de 

2011, que institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1508/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Estabelece a forma de escolha dos 

diretores das escolas municipais dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1509/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a distância 

mínima entre os contêineres azuis (caçambas coletoras de lixo) e os poços 

artesianos e bicas públicas de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

Processo nº. 1510/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a Política Municipal de Incentivo ao Uso de Carros Elétricos e Híbridos, 

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. 1511/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui 

a obrigatoriedade da presença de psicólogo escolar nas escolas públicas e 

privadas de ensino infantil, fundamental e médio, 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. 1512/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Altera a redação do parágrafo único 

do art. 1º da Lei nº 5.488, de 17 de março 2017, que dispõe sobre a utilização 

dos poços artesianos e bicas de água, localizados no município de São Caetano 

do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 
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Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1513/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Obriga a exigência de garantia de equidade salarial entre 

homens e mulheres, das empresas que contratarem com o Poder Público 

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

Orçamento”. Processo nº. 1514/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre obrigatoriedade de vistoria técnica, manutenção preventiva 

e periódica das edificações e equipamentos públicos e privados, 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. 1515/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade 

do ressarcimento integral dos danos, mais o pagamento de indenização 

correspondente a duas vezes o valor do prejuízo causado por aquele que 

pichar, vandalizar ou depredar patrimônio, público ou particular, 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. 1516/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

desembarque noturno de mulheres usuárias do transporte coletivo, 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. 1517/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui o incentivo 

aos pais ou responsáveis legais, servidores públicos de São Caetano do Sul, 

de filhos estudantes matriculados no ensino fundamental, para que possam 

comparecer às reuniões periódicas escolares e acompanhar o desempenho 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1518/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a justificação do não comparecimento ao 

local de trabalho, de pais ou responsáveis legais, servidores públicos de São 

Caetano do Sul, em razão do acompanhamento de seus filhos, menores de seis 

anos, à consultas médicas e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1534/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa de Doações 

de Remédios de Uso 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. 1535/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre os incentivos à prestação do serviço de 

atendimento médico-veterinário domiciliar, à cães e gatos, por médicos 

veterinários e clínicas veterinárias voluntários, sob os cuidados de protetores 

autônomos e os de propriedade de pessoas carentes, 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. 1536/21. Fábio Soares 
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de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o incentivo à contratação de 

estagiários, nos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo municipais, que 

residam na cidade São Caetano do Sul a pelo menos 01 (um) ano e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1547/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre incentivo fiscal para a contratação de 

mulheres vítimas de violência por prestadores de serviços, sujeitos à 

incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 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. 1548/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Estabelece 

a adoção de medidas de auxílio à mulher que se sinta em situações de risco 

em restaurantes, bares, casas noturnas e congêneres, no âmbito do município 

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

e Orçamento”. Processo nº. 1552/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Coração Rosa - cuidados preventivos 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1553/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a atividade extracurricular 'Sol 

Amigo da Infância - Combate ao Câncer de Pele', no contraturno da educação 

infantil e fundamental da rede de ensino pública e particular e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1554/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a implantação do Velório Virtual município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1555/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o "Sistema 

sulsancaetanense 'Infância e Juventude Protegidas'", 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. 1556/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Determina a distribuição de gás 

em botijão, GLP-Gás Liquefeito de Petróleo, ou disponibilizar 'vale gás' aos 

vendedores ambulantes e transportadores escolares, devidamente cadastrados 

na Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social - SEAIS, e em 

situação de maior vulnerabilidade social no município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1557/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre as instruções sobre o uso dos 

números de telefones de emergência, no âmbito das escolas da Rede 
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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. 1558/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre o conjunto de ações sobre conscientização e combate à violência contra 

crianças e adolescentes, 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. 1559/21. Rodnei Claudio Alexandre. Projeto de 

Lei que "Altera o 'caput' do art. 1º da Lei nº 5.436, de 13 de junho de 2016, 

que cria o estímulo para que nas áreas de prática de esportes dos centros 

desportivos, praças e parques, localizados no município de São Caetano do 

Sul, sejam afixados avisos que orientem atletas amadores a realizar 

alongamentos musculares de forma adequada a prática de seus esportes e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1564/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Estabelece o incentivo da Capoeira nas escolas públicas municipais, 

como Expressão Cultural, Esportiva e Educacional, no âmbito de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1565/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Institui a 'Bolsa Atirador do Tiro de Guerra', a título de 

ajuda de custo aos atiradores que se encontrem prestando o serviço militar 

obrigatório, no Tiro de Guerra 02-069, sediado no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1566/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Institui o programa 'Câmara de Vereadores Mirins', na 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

nº. 1575/21. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que "Acrescenta o artigo 

45-A à Lei nº 4.207, de 03 de março de 2.004, que instituiu o Estatuto 

Municipal da Pessoa Deficiente e Portadora de Necessidades Especiais e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1596/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Torna obrigatória a realização de todo procedimento de exame ginecológico 

realizado por médico(a) em clínicas, hospitais e consultórios no município de 

São Caetano do Sul, na presença de uma técnica de enfermagem e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1597/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Estabelece o direito da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de 

seus dependentes à prioridade em matrícula ou rematrícula em instituições 

municipais de ensino, em caso de mudança de domicílio repentino por conta 

da violência doméstica, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá 
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outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 1598/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Concede isenção de IPTU para proprietários portadores de doenças raras, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1599/21. 

César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "disciplina o uso de caçambas 

estacionárias nas vias e logradouros públicos para recolhimento de entulhos 

provenientes de obra particular, nas vias e logradouros públicos 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. 1600/21. 

César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a necessidade dos 

administradores de bares, casas de shows e estabelecimentos similares, 

adotarem medidas de segurança que visem a proteção das mulheres em suas 

dependências 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. 1601/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui o atendimento diário aos idosos carentes, em 

estado de vulnerabilidade social, denominado 'creche dos avós', no âmbito do 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 1468/21 

e 1469/21. Jander Cavalcanti de Lira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que seja 

implantada uma unidade do restaurante Bom Prato, do Programa da Secretaria 

de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, em nossa cidade; e que 

sejam inclusos como prioridade de vacinação contra gripe/influenza os 

profissionais do transporte coletivo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1470/21 a 1473/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a repintura 

da faixa de carga e descarga, defronte ao estabelecimento comercial situado 

na rua Bom Pastor, nº 1030; a instalação de redutor de velocidade na altura da 

rua Ângelo Aladino Grecchi nº 3, no bairro Olímpico; a repintura da faixa de 

carga e descarga, no estabelecimento comercial, na rua Bom Pastor 1104, 

bairro Olímpico; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

o atendimento domiciliar aos animais doentes, de propriedade de pessoas 

carentes, por meio convênio, a ser firmado com hospitais veterinários 

mantidos por estabelecimentos de ensino superior e poder público. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1476/21 e 1477/21. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a suspensão da cobrança da taxa de lixo, 

temporariamente; e instituir a isenção no valor da taxa mínima da leitura de 
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água e esgoto, dos contribuintes do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1479/21 e 1480/21. Eclerson Pio Mielo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: conceder isenção referente ao exercício de 2021/2022 da 

taxa de renovação de alvará de táxi-lotação ou convencional, e desconto de 

50% sobre o ISS anual, aos permissionários do serviço de táxi e seus 

auxiliares, bem como aos prestadores de serviços de transporte escolar, 

público e privado, em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia 

mundial causada pelo vírus COVID-19; e conceder benefício de auxílio-

emergencial mensal, no valor de 1 (um) salário mínimo (piso nacional 

vigente), em período não inferior à 3 (três) meses consecutivos, aos 

permissionários do serviço de táxi e seus auxiliares, bem como aos prestadores 

de serviços de transporte escolar, público e privado, em virtude dos impactos 

sociais e econômicos da pandemia mundial causada pelo vírus COVID-19. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1483/21. Matheus Lothaller Gianello. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua General Estilac Leal, 

no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1486/21 a 1490/21. 

Rodnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e ou uma 

melhor proteção do muro que desabou no clube ABREVB, na rua Pelegrino 

Bernardo, bairro Barcelona; em conjunto com a Secretária Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude - SELJ, para que profissionais da saúde em 

conjunto com profissionais de educação física, possam atuar na reabilitação 

de pacientes pós-Covid; a instalação de banheiros públicos nas imediações da 

avenida Presidente Kennedy; a adesão do município à Lei n° 14.131 de 30 de 

março de 2021 do governo federal, que dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco 

por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito 

com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; 

e em conjunto com o Centro de Zoonoses, para erradicação da incidência de 

escorpiões em nosso munícipio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1493/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre a criação de Endereço Social. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1494/21 a 1498/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o 

recapeamento asfáltico na rua Vieira de Carvalho, altura do nº 281, no bairro 

Nova Gerty; a revitalização e limpeza da praça Terço dos Homens, localizada 

entre as ruas Humberto de Campos e Luiz Cláudio Capovilla Filho, no bairro 

São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 
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mediações da praça Terço dos Homens, localizada entre as ruas Humberto de 

Campos e Luiz Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José; a implantação do 

auxílio Cesta Emergencial para os moradores de São Caetano do Sul; e a 

implantação do kit limpeza para os beneficiários do programa Auxílio 

Alimentação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1519/21 a 1523/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: laboriosos estudos visando a 

instalação de faixa elevada de travessia de pedestres, próximo ao cruzamento 

das ruas Tiradentes e Marechal Deodoro, no bairro Santa Paula; informar às 

famílias que tem seus entes queridos sepultados no cemitério das Lágrimas, 

situado à rua da Eternidade, nº 263, bairro Nova Gerty, sobre o procedimento 

de exumação antes do mesmo ser realizada; a instalação de faixa elevada de 

travessia de pedestre, na rua Luís Fiorotti, altura do numeral 802, no bairro 

Olímpico; a isenção da taxa do lixo aos estabelecimentos que não podem 

exercer suas atividades por conta do decreto que impõe as restrições em razão 

do coronavírus, por conta de igualmente estarem impedidos de fazerem uso 

do serviço de coleta; e Indicação ao Senhor Prefeito municipal, objetivando 

as providências necessárias para que a prefeitura passe a conceder o auxílio 

alimentação, através de cartão alimentação em rede credenciada 

exclusivamente na cidade de São Caetano do Sul, em substituição às cestas 

básicas alimentares acondicionadas em caixas de papelão e entregues porta a 

porta com valor de crédito equivalente ao valor da cesta básica física fornecida 

atualmente. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1529/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção do 

toldo da concha acústica do Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1530/21 e 1531/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: autorizar a circulação e utilização do veículo específico 

pulverizador de combate à dengue, mais conhecido como fumacê; e o 

recapeamento asfáltico na rua Rosa altura do nº 173. bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1537/21 e 1538/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que determina a distribuição de gás 

em botijão - GLP (gás liquefeito de petróleo) ou disponibilizar "vale gás" aos 

vendedores ambulantes e transportadores escolares devidamente cadastrados 

na Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social - SEAIS, em situação 

de maior vulnerabilidade social no município de São Caetano do Sul; e o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação do Auxílio Gás, a 

ser concedido durante o período de isolamento ou quarentena. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1541/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando ação urgente nos bairros Oswaldo 

Cruz e Olímpico, voltada ao combate e conscientização sobre cuidados a 

proliferação de escorpiões na região. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1542/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a realização de estudos técnicos visando conceder benefício de 

cesta básica, nos meses de abril, maio e junho de 2021, aos permissionários 

do serviço de táxi e seus auxiliares, bem como aos prestadores de serviços de 

transporte escolar, público e privado, em virtude dos impactos sociais e 

econômicos da pandemia mundial causada pelo vírus COVID-19. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1543/21. Matheus Lothaller Gianello E 

OUTROS. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização 

de campanha de conscientização sobre a vacinação completa contra o 

COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1544/21 a 1546/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore, 

situada na rua Luís D'Agostini 126, bairro Fundação; a poda de árvore, situada 

na rua Perrella 63, bairro Fundação; e a manutenção da calçada da avenida Dr. 

Augusto de Toledo, nº 122. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1551/21. 

Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando estudos para remanejamento dos atendimentos de COVID-19, do 

Centro Policlínico Gentil Rstom e do CEM-Centro de Especialidades Médicas 

para outras unidades de saúde, a fim de que os estas possam realizar os 

atendimentos eletivos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1560/21 e 

1561/21. Bruna Chamas Biondi. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a disponibilização de 

máscaras PFF2 e/ou N95, para o quadro de funcionários; e na pessoa da 

secretária Drª Regina Maura Zettoni, uma política de busca ativa de pessoas 

que não foram tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1569/21 e 1570/21. Bruna Chamas Biondi. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a publicação de decreto versando sobre a alteração da 

denominação do atual Centro de Especialidades Médicas Samuel Klein para 

Centro de Especialidades Médicas Maria Odília Teixeira; e o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a alteração da denominação da atual 

rua Samuel Klein para a rua 8 de Março. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 1571/21 e 1572/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

instalação de bicicletários em locais estratégicos do município; e que realize 

o recapeamento asfáltico da rua Felippo Roveri Camarão, altura do número 

575, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1573/21. 
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Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a reabertura da ciclofaixa de lazer do município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1578/21 a 1583/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: viabilizar estudos para a concessão mensal de 1 (uma) cesta 

básica para os 500 (quinhentos) candidatos selecionados no programa Mais 

Oportunidade, de acordo com o regulamento do programa, sob a gestão da 

Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social; viabilizar estudos para 

a concessão mensal de 01 (uma) cesta básica para os 500 (quinhentos) 

candidatos selecionados do Programa Agente Sênior, de acordo com o 

regulamento do programa, sob a gestão da Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social; viabilizar estudos para admissão de 500 

(quinhentos) candidatos do Programa Agente Sênior, de acordo com o 

regulamento do programa, sob a gestão da Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social; viabilizar estudos para admissão de 500 

(quinhentos) candidatos do programa Mais Oportunidade, de acordo com o 

regulamento do programa, sob a gestão da Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social; viabilizar estudos para admissão de 500 

(quinhentos) candidatos do programa Agente Jovem, de acordo com o 

regulamento do programa, sob a gestão da Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social; e viabilizar estudos para a concessão mensal de 

01 (uma) cesta básica mensal para os 500 (quinhentos) candidatos 

selecionados do programa Agente Jovem, de acordo com o regulamento do 

programa, sob a gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão 

Social. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1587/21. Jander Cavalcanti de 

Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando solicitar que a 

Secretaria Municipal de Educação faça a análise e os devidos contatos com as 

instâncias superiores para buscar os recursos do novo Fundeb com o 

reconhecimento da dupla matrícula dos alunos dos cursos técnicos, que já que 

a partir deste ano é admitido o duplo cômputo de matrículas para instituições 

que possuam estudantes cursando o nível médio e técnico. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1588/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando autorizar a abertura de calendário de 

vacinação onde se possa incluir os moto-boys, que exercem suas atividades 

em nosso município, em especial os que fazem a entrega de gêneros 

alimentícios que com mais frequência deslocam-se de várias residências e 

portarias de edifício para a entrega dos pedidos em tempos de pandemia que 

aumentaram em grande número. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1591/21 a 1595/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o aumento 
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do valor referente a Atividade Diferenciada da Guarda Civil Municipal de São 

Caetano do Sul - GCM; o reajuste do valor do Vale Refeição - VR, fornecido 

aos guardas da Guarda Civil Municipal - GCM de São Caetano do Sul; o 

cadastramento dos catadores de recicláveis que transitam diariamente pela 

cidade de São Caetano do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas proximidades da rua Nossa Senhora da Senhora da Aparecida 

e rua Alegre, com o intuito de evitar novos furtos no local; e laboriosos estudos 

visando as providências necessárias para que a Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul, passe a conceder o auxílio alimentação, através de cartão 

alimentação em rede credenciada, exclusivamente no município, em 

substituição às cestas básicas alimentares acondicionadas em caixas de 

papelão e entregues porta a porta, com valor de crédito equivalente ao valor 

da cesta básica física entregue atualmente. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 1603/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando operação em combate aos crimes de roubo e 

tráfico de entorpecentes em torno do complexo de condomínios radialista, 

localizado no bairro São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1462/21. 

Rodnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas com maior frequência, na praça 

Terço dos Homens, bairro Vila São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1478/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações visando a possibilidade de os provedores de internet do 

munícipio de São Caetano do Sul, elaborarem um cadastro em seus sistemas 

com a finalidade de isentar, por um período determinado, o valor de cobrança 

da taxa de internet. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1499/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da praça 

Terço dos Homens, localizada entre as ruas Humberto de Campos e Luiz 

Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1532/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

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

gloriosa Guarda Civil Municipal, pela sua atuação à frente dos trabalhos 

desenvolvidos e de reconhecimento notório em meio a sociedade 

sulsancaetanense. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 1533/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata 
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e nos Anais de Voto de Congratulações pela comemoração dos 53 anos da 

Fundação das Artes de São Caetano, na pessoa da Senhora diretora Ana Paula 

Demambro, parabenizando sua atuação a frente dos trabalhos ali 

desenvolvidos, de reconhecimento notório em meio a sociedade 

sulsancaetanense, e brasileira. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1539/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Ultragaz S/A visando conveniar-

se com a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social de São 

Caetano do Sul - SP, tendo como objetivo promover a entrega de botijão de 

gás de 13 quilos, às famílias em estado de vulnerabilidade social em razão da 

pandemia COVID-19. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

Processo nº. 1540/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS 

visando em caráter de urgência, que informe a respeito das políticas adotadas, 

neste período de pandemia de COVID-19 para com aqueles que estão 

desempregados e não conseguem quitar as contas de energia no vencimento, 

conforme dispõe. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Pela ordem 

faz uso da palavra a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Processo nº. 1562/21. 

Bruna Chamas Biondi. Moção de apoio à comissão de diversidade sexual da 

OAB de São Caetano do Sul, pelo posicionamento contrário e de Repúdio ao 

Projeto de Lei 504/2020 apresentada pela deputada Marta Costa (PSD) na 

Assembleia Legislativa do Estado São Paulo. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra os 

vereadores Bruna Chamas Biondi e Gilberto Costa Marques. Processo nº. 

1576/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Nacional Gás visando conveniar-se com a Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - SP, tendo como objetivo 

promover o programa social 'Vale Gás Social' (botijão de 13 quilos), às 

famílias em estado de vulnerabilidade social em razão da pandemia COVID-

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1577/21. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações aos dirigentes e funcionários da Fundação 

das Artes, pelo aniversário de 53 anos da instituição. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1584/21. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento à Mesa Diretora visando determinar a instituição de uma 

comissão especial para estudar e acompanhar o cumprimento dos contratos 

celebrados pela Fundação do ABC com as empresas prestadoras de serviços 

na área da saúde deste município, com duração até 31 de dezembro do ano de 

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

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

uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. O Sr. Presidente faz um 

comunicado relevante. Processo nº. 1585/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Instituto Butantan que há mais de um século depois de sua 

fundação, é hoje um destacado centro de pesquisa biomédica, que integra 

pesquisas científicas e tecnológicas, produção de imunobiológicos e 

divulgação técnico-científica, buscando a permanente atualização e integração 

de seus recursos e, com isso, está produzindo a Coronavac, a vacina contra a 

COVID-19, e assim salvando vidas. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1586/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que há mais de um século, depois de 

sua fundação, continua como destaque centro de pesquisa biomédica, que 

integra pesquisas científicas e tecnológicas, produção de imunobiológicos e 

divulgação técnico-científica, buscando a permanente atualização e integração 

de seus recursos e, com isso, está produzindo a Oxford/AstraZeneca, a vacina 

contra a COVID-19, e assim salvando vidas. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1589/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações 

aposentado José Roberto Martinez, 68, ex-metalúrgico, pela iniciativa de 

fabricar e instalar elevador particular para que, quando estivesse mais 

debilitado, para que pudesse acessar o andar de cima do sobrado onde mora. 

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 César Rogério Oliva. Processo nº. 1590/21. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, visando junto às prefeituras de São Caetano do 

Sul e Santo André, para que em conjunto e eventualmente até com parcerias 

privadas, transformassem e revitalizassem na forma de um parque linear, o 

terreno hoje tomado pelo mato e abandono, margeado pelo lado de São 

Caetano do Sul pelas ruas Domingos Graciute Neto, Guaiamú, Gen. 

Humberto de Alencar Castelo Branco, João Euclides Pereira e Ivaí. Colocado 
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em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1454/21. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAUD visando informações (considerando-se o 

contrato de gestão da saúde firmado entre a prefeitura de São Caetano do Sul, 

através da Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação do ABC para gestão 

dos equipamentos de saúde de São Caetano do Sul), sobre as empresas: 

Acapulco Terceirização de Serviços; CAP - Serviços Médicos; Aleluia 

Serviços Médicos, tendo em vista que as mesmas não estão no portal da 

transparência. 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 e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. Para declarar voto, faz uso da palavra o vereador César Rogério 

Oliva. Processo nº. 1455/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

visando informações sobre a volta às aulas presenciais na rede estadual. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1568/21. 

Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pela morte do Senhor Felipe Magalhães. Colocado 

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

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

palavra a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Processo nº. 1574/21. Marcel 

Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Olavo Sparza. 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. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra 

o Vereador César Rogério Oliva. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

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

Scucuglia Junior e Bruna Chamas Biondi. O Presidente solicita e o Vereador 

Cícero Alves Moreira assume a presidência da Mesa, que procede à chamada 

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

Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a presidência e dá continuidade 

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

Edil: Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva, Cícero Alves Moreira, 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, Fábio Soares de Oliveira, Gilberto Costa 
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Marques, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e Matheus Lothaller Gianello. 

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 3385/20. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. 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 ARTEA - Arte e Transtorno do Espectro Autista’ 

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 3389/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o Cadastro de 

Profissionais com Deficiência, para inserção no mercado de trabalho, no 

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

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

encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes, pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado 

em votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. 

“Arquive-se”. Item - III Processo nº 0698/21. Bruna Chamas Biondi. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável à Moção de Repúdio à proposta de extinção e fusão do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas 

Biondi e Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Para encaminhar a votação, faz 

uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. ninguém desejando fazer 

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

“Oficie-se aos destinatários”. Item - IV Processo nº 0730/21. César Rogério 

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

Redação, favorável à MOÇÃO de REPÚDIO ao Governador do Estado de 

São Paulo, Sr. João Agripino da Costa Dória Junior - "João Dória", pelos atos 

que coincidiram no aumento da alíquota de ICMS em todo o Estado de São 

Paulo e que atingiu diretamente, entre outros setores, o Setor da Panificação e 

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

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

vereadores César Rogério Oliva e Gilberto Costa Marques. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se aos destinatários”. O Sr. Presidente 

comunica ao Plenário que a próxima sessão ordinária dar-se-á por meio de 
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videoconferência, e que, com expectativa da mudança de fase do Estado de 

São Paulo, a partir do mês maio, as sessões dar-se-ão no formato presencial, 

mantendo-se a não presença do público, com assessoria reduzida, mas com 

transmissão ao vivo, como ocorre hoje, sem descartar a possibilidade híbrida, 

caso algum vereador tenha dificuldade. O Sr. Presidente convida os senhores 

vereadores para participação de audiência com a ENEL, por meio de 

videoconferência, que ocorrerá no dia  26, segunda feira, a partir das onze 

horas. O Sr. Presidente convoca os senhores vereadores e convida o público e 

a imprensa,  para participação da audiência pública referente à prestação de 

contas do exercício de 2020 da Secretaria Municipal de Cultura, a ser realizada 

no dia 29 deste mês, a partir das dez horas da manhã, neste Plenário. O Sr. 

Presidente convoca os senhores vereadores e convida o público e a imprensa,  

para participação da Audiência Pública referente à prestação de contas do 

exercício de 2020,  da Secretaria Municipal de Educação, a ser realizada no 

dia 30 deste mês, a partir das dez horas da manhã, neste Plenário. Esgotados 

os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às 

dezenove horas e quarenta e três 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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