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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, AOS 

QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO 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 11ª Sessão 

Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador 

Marcel Franco Munhoz, que procede à leitura das matérias destinadas ao 

Expediente. Processo nº. 2303/20. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofícios do 

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do 

Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, os Balancetes das 

Despesas Simplificado com o Detalhamento das Fichas por Subelemento da 

Despesa e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativas aos meses de julho 

a dezembro de 2020. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

1706/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão de 

modalidades paradesportivas no Programa Esportivo Comunitário - PEC Inclusivo 

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

Orçamento”. Processo nº. 1717/21. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que 

"Institui a 'Campanha de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes', no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

1725/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial 

de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o 'Dia D de Inclusão das 

Pessoas com Deficiência, no Mercado de Trabalho de São Caetano do Sul', e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1726/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a prioridade de inclusão da mulher, vítima de violência doméstica, 

nos programas de geração de emprego e renda gerenciados ou financiados pela 

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

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

1727/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre as ações de 

combate ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à saúde mental entre 

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

Orçamento”. Processo nº. 1728/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Institui a Coleta Seletiva de Lixo, nos órgãos, entidades da administração pública 

direta e indireta, instituições da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul 

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

Orçamento”. Processo nº. 1729/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a necessidade de as clínicas e residências geriátricas (lar de 

idosos/asilos) manterem em suas unidades equipamentos destinados à oxigênio 

terapia contínua e seus complementos, 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. 1731/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto 

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

Caetano do Sul, a 'Semana em Defesa da Ciência e Contra o Negacionismo' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1732/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a concessão de prazo adicional para a quitação de débitos 

relacionados ao não pagamento da tarifa de energia elétrica, durante o período de 

vedação da suspensão do fornecimento do serviço, decorrente da pandemia de 

coronavírus - COVID-19, 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. 1733/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a afixação de cartazes, em supermercados, mercados e similares, 

restaurantes, lanchonetes e padarias, que informem sobre a comercialização ou 

preparo de alimento com o uso de produtos similares, no lugar de produtos de 

origem, exclusivamente, animal ou vegetal, 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. 1734/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

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

de São Caetano do Sul, a 'Semana Municipal em Defesa das Tradições e da Cultura 

dos Povos Indígenas', e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1742/21. Américo Scucuglia 

Junior. Projeto de Lei que "Torna obrigatória a redução da jornada de trabalho para 

30 horas semanais dos cargos de auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem 

e enfermeiros, integrantes da administração pública municipal, direta e indireta e 

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

Orçamento”. Processo nº. 1747/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 4.616, de 10 de abril de 2008, que 

criou a 'Campanha de Incentivo à Admissão de Pessoas Idosas no Mercado de 

Trabalho de São Caetano do Sul', a ser realizada, anualmente, na semana do dia 24 

de Outubro e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 
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Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1762/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a demarcação de vagas para estacionamento de 

veículos, para transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

próxima à residência dessas pessoas, 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. 1763/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre o fornecimento de fotografias gratuitas a 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. 

1764/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito 

das agências bancárias situadas no município de São Caetano do Sul, a prestação 

de orientações sobre golpes financeiros praticados contra idosos e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1765/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Institui a obrigatoriedade de instalação de sinalização de obstáculo em 

portas de vidro translúcido e transparente, vitrines, espelhos e similares, nos locais 

que especifica, 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. 1766/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade, a academias de ginástica, clubes ou 

centros esportivos e estabelecimentos similares, da afixação de avisos de 

advertência sobre medidas de profilaxia de combate ao COVID-19, novo 

coronavírus, e outras doenças contagiosas, mesmo após o surto da pandemia, 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. 

1776/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 

obrigatoriedade, pelas instituições financeiras e os serviços notariais e de registros, 

da disponibilização de contratos, boletos e documentos públicos em português e 

quando solicitado, em braile, para as pessoas com deficiência visual, 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. 1777/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o tópico de estudo e discussão 

sobre política, ética e cidadania, no contraturno do ensino fundamental, da Rede 

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

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

1778/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

comercialização de alimentos em áreas públicas e particulares, por meio de 'food 

bike', 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. 

1779/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 
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obrigatoriedade da afixação de informativo sobre endereços e horários de 

funcionamento da defensoria pública do estado e dá outras providências.". “Às 

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

1784/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Projeto de Lei que "Assegura às 

mulheres, medidas protetivas e defensivas, através da iniciativa "Guardiã Maria da 

Penha", 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. 

1705/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando demarcações de vagas de estacionamentos na alameda Araguaia, no 

trecho compreendido entre as ruas Madeira - São Caetano do Sul e Marina - Santo 

André, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1707/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda de 

manutenção de 3 (três) árvores localizadas na avenida Bela Vista, nº. 150, bairro 

Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1711/21 e 1712/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de um portal para agendamento 

de exames e consultas no município; e a reabertura no período noturno da base da 

Guarda Civil Municipal - GCM, situada a praça Itália, no bairro Fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1713/21 e 1714/21. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: que seja executado a correção dos buracos e rachaduras na calçada, 

na parte do desnível, usado pelos cadeirantes e pessoas com deficiência de 

locomoção; e para que crie um núcleo técnico multidisciplinar, constituída por 

funcionários da Prefeitura Municipal e assessores da Câmara Municipal indicados 

pelos vereadores, visando assessorar as entidades assistenciais do município a ter 

acesso aos recursos federais e estaduais decorrentes dos programas estabelecidos 

por estes entes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1716/21. Roberto Luiz 

Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para que faça o 

trespasse do CER - Centro Esportivo Recreativo Miguel Marcucci - ABREVB para 

a USCS para que exerça o pleno controle das atividades esportivas voltadas aos 

alunos extensivas à população sulsancaetanense. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1719/21 e 1720/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a divulgação no portal da 

educação da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, de informações relativas 

às escolas da Rede Municipal de Ensino; e a realização de um mutirão com o intuito 

de fiscalizar e orientar as empresas situadas no município, a respeito da contratação 

de pessoas com deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1721/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

demarcação de vaga de estacionamento para carga/descarga na rua Floriano 
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Peixoto, nº 489, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1722/21 

a 1724/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda das árvores da 

avenida Tijucussú, no bairro Olímpico; a instalação de lombada na rua Tijucussú, 

altura do número 609; e a implantação do "Corujão da Saúde", para auxiliar na 

eliminação da fila de espera nas consultas, exames e cirurgias eletivas suspensas 

devido a pandemia da COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1730/21. 

César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a "Concessão de benefícios para 

os pagamentos de débitos constituídos de anuidades escolares da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul" já tão aguardado e necessário à população. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1735/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda das árvores do Espaço Verde 

Chico Mendes que fazem fundos com a rua Duvilio José Quaglia. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1736/21 e 1737/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: aumentar a fiscalização dos agentes de trânsito, nas vagas destinadas 

a idosos e deficientes, em locais públicos e privados; e centralizar os casos de 

COVID-19, no Hospital São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1738/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

trocar todas as lâmpadas queimadas e aquelas que estiverem com defeito 

(principalmente no ponto de táxi e adjacências) em toda a extensão do Terminal 

Rodoviário Nicolau Delic - São Caetano do Sul, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1744/21 e 1745/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

a disponibilização de máscaras modelo "PFF2" para profissionais de educação da 

rede municipal; e a realização de atividade diagnóstica para avaliar o aprendizado 

dos estudantes da rede pública durante a suspensão das aulas presenciais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1746/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que utilize espaços como auditórios, salas 

de aulas e quadras das escolas municipais, para os alunos que não possuem acesso 

à internet assistirem aulas online. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1751/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

realização de estudos técnicos visando o combate de escorpiões no bairro Santa 

Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1756/21. Caio Martins Salgado. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de quadras de 

areia nos clubes municipais, especialmente para a prática das modalidades de 

futebol e vôlei. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1759/21. Jander Cavalcanti 

de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações do Hospital São Luiz, do 
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Parkshopping São Caetano e avenida Guido Aliberti, limítrofe a esses locais. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1768/21 e 1769/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para 

o Município: estudos para viabilizar arrecadação de próteses e órteses que já não 

servem à seus usuários, para que, em parceria com a USCS (Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul), faculdade Mauá, SESI e SENAI, possa 

operacionalizar um sistema de logística reversa, de forma a restaurar próteses e 

órteses, para que possam voltar ao munícipio e assim possamos atender a demanda 

dos usuários que necessitem de tais artefatos; e em caráter de urgência, a 

revitalização total da escadaria que dá passagem entre a rua Silvia e a rua Caetano 

Garbelotto, inclusive no calçamento da rua Silvia, e a instalação de uma lixeira e 

de iluminação completa, no local. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1770/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

manutenção da calçada da avenida Dr. Augusto de Toledo, nº 1200. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1771/21. Rodnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor 

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

sobre a concessão de 'Autorização ao Poder Executivo para realizar cessão onerosa 

do direito à denominação de espaços e eventos públicos e a concessão de uso de 

espaços públicos para publicidade'. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1772/21 

e 1773/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: realizar a repintura de solo 

com os dizeres "carga e descarga" na rua Manoel Fernandes Lopes, nº 140 - bairro 

Mauá; e realizar a poda da árvore localizada na rua Gurupi, em frente ao número 

34 - bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1782/21. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em conjunto 

com o Consórcio Intermunicipal, com a prefeitura de Santo André e, 

eventualmente, até com parcerias público-privada a revitalização que transforme 

em um parque linear o terreno, hoje tomado pelo mato e em estado de abandono, 

margeado, no lado de São Caetano do Sul, pelas ruas Domingos Graciute Neto, 

Guaiamú, Gen. Humberto de Alencar Castelo Branco, João Euclides Pereira e Ivaí. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1786/21. Thaiane Spinello. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que incorpore no planejamento pedagógico 

da rede pública municipal de ensino, em todas as disciplinas escolares, 

problemáticas que induzam os alunos a desenvolverem noções de cidadania, bem 

como desenvolver competências inerentes à educação financeira, educação 

política, educação moral e cívica e fomento ao empreendedorismo. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 1701/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

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

ao Coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, pela sua posse no comando de 

policiamento do CPA/M6, área pertinente à região do ABC Paulista. Colocado em 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1703/21. Daniel Fernandez Córdoba 

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

Congratulações aos policiais militares do 6º BAEP. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1715/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

Vivano Steak, pela referência em gastronomia durante todos esses anos. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1718/21. Caio Martins Salgado. 

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

ao SEBRAE - SP, em virtude da elaboração do curso on-line “Sebrae Delas - Elas 

Realizam”, voltado às mulheres com deficiência. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1739/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Dr. João 

Manoel da Costa Neto, pela sua posse no cargo de diretor da agência reguladora de 

serviços públicos do município de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1740/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Liana Crocco, pela sua posse no cargo de Secretária Municipal de Cultura da 

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

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

nº. 1743/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à Mesa Diretora visando a convocação do presidente da CDHU, (Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) o Senhor 

Reinaldo Iapequino, para prestar esclarecimentos em plenário. Colocado em 

discussão, fazem uso da palavra os vereadores: Jander Cavalcanti de Lira, César 

Rogério Oliva, Américo Scucuglia Junior, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa e 

Gilberto Costa Marques. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra a vereadora 

Bruna Chamas Biondi. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1752/21. 

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

de Congratulações à Diretora e a Vice-Diretora da "Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Laura Lopes", professoras Alexandra de Jesus Auger e Andrea 

Moreno Castillo, pela iniciativa em oferecer o espaço do auditório para que os 

alunos possam usar a internet no horário das aulas, transmitidas em tempo real pela 

plataforma "Google Meet". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 
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1755/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Centro Integrado de Saúde e Educação João 

Nicolau Braido, pelo transcurso de seus 29 anos de fundação. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1757/21. Rodnei Claudio Alexandre. 

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

pelo aniversário do São Caetano Esporte Clube, que completou 107 anos no dia 1 

de maio de 2021. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1758/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações do Hospital São Luiz, do 

ParkShopping São Caetano e avenida Guido Aliberti limítrofe a esses locais. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1760/21. Marcos Sergio 

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

de Congratulações à 40ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP, 

da cidade e comarca de São Caetano do Sul - SP, pela realização da "Campanha 

Solidária da Vacinação da Gripe 2021". Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1761/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa General Motors do Brasil - 

Chevrolet visando que seja realizada parceria e/ou celebrado um termo de 

cooperação técnica com o município de São Caetano do Sul, com o objetivo de 

auxiliar no custeio de vacinas contra a COVID-19, através do consórcio municipal 

de aquisição dos imunizantes. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

nº. 1775/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul na pessoa do Senhor Prefeito interino Tite Campanella, pela 

brilhante e merecida colocação de São Caetano do Sul como a cidade número um 

do Brasil em termos de qualidade de vida e melhor lugar para se viver, segundo 

dados da PNUD - Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1780/21. Daniel Fernandez Córdoba 

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

Congratulações à OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, 40º Subseção de São 

Caetano do Sul, pela campanha de vacinação contra gripe influenza H1N1, ocorrida 

nos dias 28 e 29 de abril. 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. 
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Pela ordem ,Vereador César Rogério Oliva solicita à Mesa a prorrogação, de meia 

hora, do Expediente. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os 

vereadores e Gilberto Costa Marques e Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em 

votação, o pedido de prorrogação do Expediente fica “Aprovado, para início após 

a Ordem do Dia”. Para fazer um comunicado relevante, fazem uso da palavra o 

Vereador César Rogério Oliva e Gilberto Costa Marques. Passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Américo Scucuglia Junior 

e Bruna Chamas Biondi. O Presidente solicita e o Vereador Marcel Franco Munhoz 

assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil Caio Martins Salgado. O Vereador 

Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa e dá continuidade à chamada 

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

Rogério Oliva, Fábio Soares de Oliveira, Gilberto Costa Marques, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, Matheus Lothaller Gianello, 

Ródnei Claudio Alexandre e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Ninguém 

mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. O 

Sr. Presidente faz comunicados relevantes. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 2º 

Secretário procede à leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo nº 0230/21. Caio 

Martins Salgado. Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela 

Comissão de Justiça e Redação em seu Parecer nº 050, de 2021/2022, ao Projeto 

de Lei que “Altera a redação da alínea 'a' do artigo 1º da Lei nº 410, de 14 de janeiro 

de 1954, que dispõe sobre a proibição de ruídos ou sons excessivos e evitáveis que 

possam perturbar o sossego público e dá outras providências”. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovada a Redação Final”. “Publique-se”. Para declarar voto, 

fazem uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques e Caio Martins 

Salgado. Item - II Processo nº 3384/20. 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 da Não Violência Ativa' 

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 - III Processo nº 3387/20. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Assegura a toda 

criança, na faixa etária compreendida entre 0 (zero) a 12 (doze) anos, vítima de 

abuso sexual, a prioridade absoluta ao atendimento psicológico em toda a Rede 

Municipal de Saúde da cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

Finanças e Orçamento, contrário. Colocado em discussão do Parecer da Comissão 
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de Finanças e Orçamento, faz uso da palavra o Vereador Marcos Sérgio Gonçalves 

Fontes. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para 

encaminhar a votação do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, fazem 

uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques, César Rogério Oliva, 

Roberto Luiz Vidoski, Caio Martins Salgado, Ródnei Claudio Alexandre. O Sr. 

Presidente faz comunicado relevante. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador 

Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Colocado em votação, o Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, fica “Rejeitado, com voto contrário do Vereador Ubiratan 

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

Chamas Biondi, Ubiratan Ribeiro Figueiredo, Gilberto Costa Marques, César 

Rogério Oliva, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa e Roberto Luiz Vidoski. 

Colocado em discussão, o Projeto de Lei, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocado em votação, o Projeto de Lei, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. 

Item - IV Processo nº 1293/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável à Moção de 

Repúdio à infame Farra do Boi, promovida em cidades litorâneas do Estado de 

Santa Catarina. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

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

Bruna Chamas Biondi, Roberto Luiz Vidoski e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se aos destinatários”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. Item - V 

Processo nº 1378/21. Eclerson Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável à Moção de Repúdio ao projeto de 

reforma tributária apresentado pelo Governo Federal que visa extinguir a 

imunidade tributária dos livros no Brasil. Colocado em discussão, faz uso da 

palavra a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Para encaminhar a votação, faz uso da 

palavra o Vereador Jander Cavalcanti Lira, Gilberto Costa Marques e Magali 

Aparecida Selva Pinto. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se aos 

destinatários”. Esgotas as matérias da Ordem do Dia, o Sr. Presidende dá início à 

fase de Prorrogação do Expediente e passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador 

Marcel Franco Munhoz, que procede à leitura das matérias. Processo nº. 1741/21. 

Jander Cavalcanti de Lira e Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Mesa Diretora visando a convocação de seu Magnífico Reitor, o Senhor 

Leandro Campi Prearo, para prestar informações em plenário. Colocado em 

discussão, fazem uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Ninguém 

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

fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, Gilberto Costa Marques 

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



 

 

hae  11 

favoráveis dos vereadores Jander Cavalcanti de Lira, Bruna Chamas Biondi, César 

Rogério Oliva, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Américo Scucuglia Junior". Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Roberto Luiz Vidoski e Bruna 

Chamas Biondi. O Sr. Presidente comunica ao Plenário o exaurimento do tempo da 

prorrogação do Expediente. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador César 

Rogério Oliva. O Sr. Presidente faz comunicado relevante. Esgotados os motivos 

que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte um horas 

e dezoito 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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