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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA POR MEIO DE 

VIDEOCONFERÊNCIA, AOS ONZE DIAS 

DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL 

E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e cinco 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 

12ª Sessão Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, 

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

ao Expediente. Processo nº. 1835/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que 

"Altera o item 2 do inciso I do art. 3º da Lei nº 5.910, de 04 de dezembro de 

2020, que 'Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São Caetano do 

Sul para o Exercício de 2021'.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1836/21. Prefeitura Municipal. Projeto 

de Lei que "Altera a redação dos art. 2º e 4º da Lei nº 4.908, de 24 de junho de 

2010, com a redação dada pela Lei nº 5.122, de 10 de maio de 2013, que dispõe 

sobre a criação do conselho municipal de acompanhamento e controle social 

do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB e dá outras providências.". 

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

nº. 1787/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui a 

obrigatoriedade de afixação de avisos com o número do 'DIsque Denúncia da 

Violência Vontra a Mulher - disque 180', 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. 1791/21. Bruna Chamas 

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

do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana Municipal de Combate à 

Pedofilia e à Violência sexual Contra Crianças e Adolescentes e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1792/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

" acresce o inciso III ao artigo 6º da Lei nº 5.645, de 25 de junho de 2018, que 

institui o Programa Agente Jovem 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. 1793/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Institui o bloqueio obrigatório, em aplicativos de 'delivery', de números de 

telefones reincidentes em trotes, 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. 1798/21. Matheus Lothaller Gianello. 

Projeto de Lei que "Institui o processo de reciclagem e compostagem de 

resíduos sólidos orgânicos no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1807/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a duração dos processos terapêuticos viabilizados pela rede 

municipal de saúde de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

1808/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

parceria entre o poder público municipal e pessoas jurídicas de direito privado, 

para fins de imunização de pessoas contra a COVID-19, na forma que 

específica, 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. 1813/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema 

adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1817/21. 

César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Torna obrigatória a instalação de 

sistema de monitoramento e câmeras nas dependências internas e externas das 

escolas, creches e colégios públicos municipais, por parte do Poder Executivo 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1818/21. 

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

brinquedos com acessibilidade total para crianças com e sem deficiência em 

todos os recreios infantis localizados em parques, praças, clubes, restaurantes, 

condomínios, escolas e demais espaços de uso público ou privado no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1824/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição da 

comercialização de animais em 'pet shops', lojas de rações, lojas agropecuárias 

e similares, 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. 1825/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a proibição da exposição de animais exóticos e 

silvestres, 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. 1826/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Proíbe a venda de animais domésticos no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1830/21. Cícero Alves Moreira. Projeto 

de Lei que "Institui o incentivo fiscal ao esporte amador e à cultura, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1831/21. 

César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Autoriza a utilização de veículos de 

propriedade ou sob administração direta ou indireta de todos os órgãos do 

município, para auxiliar na vacinação de pessoas idosas, pessoas com 

dificuldade de locomoção ou de mobilidade reduzida, e ainda a população em 

situação de vulnerabilidade social e econômica, a fim de possibilitar o maior 

alcance da vacinação contra a COVID-19, e dá outras providências.". “Às 

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

1832/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a manutenção 

mínima da frota de ônibus do transporte público para atender as orientações 

sanitárias de distanciamento social durante o enfrentamento do COVID-19.". 

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

nº. 1833/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais por até 16 (dezesseis) horas 

diárias durante o enfrentamento da 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. 1846/21. Cícero Alves 

Moreira. Projeto de Lei que "fica instituído, Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o mês 'Junho Solidário' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1848/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a realização, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul, de pintura 'Grafite', como forma de expressão artística, nos locais 

previamente autorizados pela municipalidade ou das iniciativas privadas, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 1853/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Institui a obrigatoriedade de afixação de informações sobre a data da 

última manutenção nos bebedouros públicos a todos estabelecimentos 

comerciais e empresariais que possuem dispositivos de purificador de água em 

bebedouros do município de São Caetano do Sul e da outras providências.". 

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

nº. 1855/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o plano 

emergencial de calçadas e afins, no âmbito do município de São Caetano do 
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Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1857/21. Gilberto Costa Marques. 

Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a inserir profissionais de 

psicologia para atendimento preventivo e acompanhamento de problemas 

psicológicos nos alunos matriculados nas escolas 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. 1858/21. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a isenção do IPTU dos imóveis 

comerciais cujas atividades empresarias tenham sido obstadas em razão das 

restrições de funcionamento para enfrentamento da pandemia do COVID-19, 

durante todo o período de restrições totais ou parciais e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1859/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Impede a realização de novas contratações e assunção de novas despesas 

durante o período de enfrentamento da pandemia de COVID-19 pelos órgãos 

públicos municipais, com exceção daqueles relacionados à área da saúde, 

segurança, educação e assistência social.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1865/21. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no 

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

'Semana de Conscientização Contra a Violencia Obstétrica' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1866/21. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Concede atendimento prioritário às pessoas que 

fazem qualquer tipo de tratamento oncológico, nas agências bancárias, nos 

estabelecimentos comerciais e os estabelecimentos de prestação de serviço de 

qualquer natureza no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 1877/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a isenção da taxa de coleta, remoção e destinação final dos 

resíduos sólidos dos imóveis comerciais cujas atividades empresariais tenham 

sido obstadas em razão das restrições de funcionamento para enfrentamento da 

pandemia do COVID-19, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1878/21. César 

Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a isenção a bares, restaurantes 

e similares, cujas atividades tenham sido obstadas em razão das restrições de 

funcionamento para enfrentamento da pandemia do COVID-19, da obrigação 

de pagar por metro quadrado utilizado nos termos do § 2º do art. 2º - decreto 

9.302 - 12/04/06, o preço público para colocação de mesas e cadeiras em 

logradouros e passeios públicos, disposto no art. 2º -decreto 7.725 - 11/12/97, 
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alterado pelo decreto 7.765 - 22/04/98, e dá outras providências.". “Às 

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

1881/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Projeto de Lei que "Institui o 

Auxílio Funeral Especial, enquanto perdurar a situação de emergência 

decretada pelo estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do 

novo 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. 1788/21. Caio Martins Salgado. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de times 

femininos de futebol amador. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1794/21 

a 1796/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Pelegrino Bernardo, bairro 

Olímpico; a criação do programa "Pet por Pet", visando aumento da reciclagem 

e facilitando a adoção de animais domésticos; e a destinação do lixo orgânico, 

gerado pelo banco de alimentos, para compostagem. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1797/21. Thaiane Spinello e outros. Indicação ao Senhor Prefeito 

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

sobre instituindo a Lei orgânica da Procuradoria Geral do Município, nos 

termos do art. 75, parágrafo único da Lei orgânica municipal. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1799/21 e 1800/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a realização da poda técnica de todas as árvores localizadas em toda 

a extensão da rua Matilde, bairro Jardim São Caetano; e proceder a instalação 

de "grelhas metálicas" nos dutos de escoamento de água da calçada em toda a 

extensão da "viela" localizada em frente ao número 486, da rua Luís Fiorotti, 

no bairro Olímpico, em decorrência de crime de furto. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1801/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

e o reforço do patrulhamento no período da manhã, entre 5h e 8h, para garantir 

a segurança de atletas que praticam suas atividades em nossas avenidas e ao 

entorno dos parques municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1802/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

urgência em estudos para que se concretize a implantação de um radar, em 

algum ponto da rua Alegre que compreenda o cruzamento da avenida kennedy 

com a avenida Goiás, até 30 metros antes da rua Piratininga. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1804/21 e 1805/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que averigue o vazamento de água na rua Theobaldo de 

Nigris - bairro Boa Vista; e que realize reparos no bueiro localizado na rua 
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Theobaldo de Nigris - bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

1810/21 a 1812/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma 

da rampa de acesso para cadeirante, existente na rua Francesco de Martini com 

a rua Visconde de Inhaúma; a revitalização total no cruzamento da rua 

Amazonas com a rua Samuel Klein, sinalização de solo, calçamento e rampa 

de acesso para cadeirantes; e a construção de um polo incubador de negócios 

no Espaço Matarazzo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1814/21. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a isenção 

do pagamento do estacionamento rotativo aos idosos, mediante o uso do cartão 

do idoso, independente das vagas demarcadas. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1819/21 e 1820/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

as horas extraordinárias trabalhadas, pelos servidores da saúde, sejam-lhes 

pagas e não compensadas, através de banco de horas (folgas); e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na região fronteiriça com o 

município de Santo André, no terreno “semi-baldio” entre as cidades, margeado 

pelo lado de S.C.Sul pelas ruas Domingos Graciute Neto, Guaiamú, Gen 

Humberto A. castelo branco, João Euclides Pereira e Ivaí, e pelo lado de Sto. 

André pelas ruas Lupércio de Miranda, Al. dos Pinheiros e trav. Itaúna, e seus 

arredores. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1827/21 a 1829/21. Cícero 

Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a reabertura da base fixa de segurança 

na praça da Figueira, no bairro Boa Vista; a revitalização e limpeza da praça da 

Figueira, no bairro Boa Vista; e a possibilidade de inscrever nosso município 

no programa do governo federal denominado Município Amigo da Família 

(PMAF). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1834/21. Eclerson Pio Mielo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando proceder a instalação de 

"borrachas amortecedoras de impacto", no "tampão" de galeria de esgoto do 

SAESA, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 1128, bairro 

Santo Antônio, em decorrência dos barulhos estridentes provocados pelos 

veículos que passam por cima do referido "tampão do DAE". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1842/21 a 1845/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

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

mediações da praça José da Cruz Caparroz, localizada no final da avenida Lions 

Club com a avenida Tietê - bairro Nova Gerty; a revitalização e limpeza da 

praça José da Cruz Caparroz, localizada no final da avenida Lions Club com a 

avenida Tietê - bairro Nova Gerty; a possibilidade da instalação de uma base 

fixa de segurança na praça José da Cruz Caparroz, localizada no final da 
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avenida Lions Club com a avenida Tietê - bairro Nova Gerty; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da rua Dora, no 

bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1847/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em parceria com 

a secretaria municipal de desenvolvimento econômico e relação de trabalho, a 

ampliação do "´Programa de Empregabilidade PCD". “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 1850/21 a 1852/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a poda da árvore situada na rua Votorantim, 140; vistoria técnica 

para possível retirada da árvore situada na rua Votorantim, 140; e a poda da 

árvore situada na avenida Pres. Kenedy n. 1895. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 1854/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a revitalização da sociedade esportiva recreativa União 

Jabaquara Futebol Clube, localizada na rua Hélio Benedetti, 44 - bairro 

Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1863/21 e 1864/21. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos para instalação 

de detectores de metais em todas as escolas públicas municipais em São 

Caetano do Sul e um agente da GCM para acompanhamento e orientações e 

solicitamos também que o Senhor Prefeito intervenha junto ao estado que a 

medida seja implantada nas escolas estaduais do nosso município; e que seja 

reavaliado o modo de exposição dos índices de contágio da COVID-19, 

apresentados pelo informativo epidemiológico de São Caetano do Sul, para 

incluir o número de casos confirmados de reinfecção pelo coronavírus. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1868/21 e 1869/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos para possível convênio entre o 

município de São Caetano do Sul com o "BOS" - Banco de Olhos de Sorocaba, 

a fim de implementar um centro de triagem para tratamentos oftalmológicos; e 

estudos para viabilidade e possível implantação do Sistema do Governo Federal 

de Vigilância e Controle "córtex", através de inteligência artificial. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 1871/21 e 1872/21. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: conceder atendimento prioritário às 

pessoas em tratamento oncológico, nos órgãos públicos municipais; e o 

recapeamento asfáltico na rua São Francisco, esquina com a rua Major Carlos 

Del Prete, no bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

1873/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando nomear o Centro Integrado de Saúde e Educação, (CISE) do bairro 

Fundação, ou o Atende Fácil saúde, em homenagem a Senhora “Helena Franco 
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Munhoz”. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1876/21. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a inclusão dos 

profissionais de educação física dentre os grupos prioritários da vacinação 

contra a COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1879/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

urgente e rigorosa fiscalização, por parte da Vigilância Sanitária, ao 

estabelecimento Petz, localizado na avenida do Estado, 1750 - fundação. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 1790/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, SESAUD, 

solicitando a convocação da Senhora Adriana Berringer Stephan - Presidente 

da Fundação ABC, para comparecer ao plenário desta Câmara Municipal para 

prestar os esclarecimentos necessários sobre a grave denúncia de um suposto 

esquema de "Fura Fila da Vacina no ABC”, envolvendo a cidade de São 

Caetano do Sul com o desvio de 80 doses de vacina dessa pasta. Colocado em 

discussão, fazem uso da palavra os Vereadores César Rogério Oliva e Bruna 

Chamas Biondi. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os 

vereadores Gilberto Costa Marques e César Rogério Oliva. Ninguém mais 

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 e Thaiane Spinello". Processo nº. 1806/21. Caio 

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

Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC pelo 

desenvolvimento de projeto de inclusão voltado aos alunos com altas 

habilidades/superdotação, denominado "Samaúna". Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1821/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo 

visando intensificação das rondas das divisões especializadas, na região 

fronteiriça com o município de Santo André, no terreno “semi-baldio” entre as 

cidades, margeado pelo lado de S.C.Sul pelas ruas Domingos Graciute Neto, 

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

pelo lado de Sto. André pelas ruas Lupércio de Miranda, Al. dos Pinheiros e 

trav. Itaúna, e seus arredores. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 1822/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública visando intensificação das 

rondas das divisões especializadas, na região fronteiriça com o município de 

Santo André, no terreno “semi-baldio” entre as cidades, margeado pelo lado de 

S.C.Sul pelas ruas Domingos Graciute Neto, Guaiamú, Gen. Humberto A. 
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Castelo Branco, João Euclides Pereira e Ivaí, e pelo lado de Sto. André pelas 

ruas Lupércio de Miranda, al. dos Pinheiros e trav. Itaúna, e seus arredores. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1823/21. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 1º Batalhão 

de Polícia de Choque Tobias de Aguiar - ROTA visando intensificação das 

rondas das divisões especializadas, na região fronteiriça com o município de 

Santo André, no terreno “semi-baldio” entre as cidades, margeado pelo lado de 

S.C.Sul pelas ruas Domingos Graciute Neto, Guaiamú, Gen. Humberto A. 

Castelo Branco, João Euclides Pereira e Ivaí, e pelo lado de Sto. André pelas 

ruas Lupércio de Miranda, al. dos Pinheiros e trav. Itaúna, e seus arredores. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1838/21. 

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

de Voto de Congratulações ao Secretário Municipal de Educação, Fabricio 

Coutinho de Faria e a todos os profissionais da Educação envolvidos no Projeto 

Pedagógico Samaúna. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

1839/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à CAASP e à OAB/SP Seccional de São 

Caetano do Sul, pela realização de campanha de vacinação em combate a gripe 

influenza H1N1, no pátio do estacionamento do Fórum Cível e Criminal de 

nossa comarca, em 28 e 29 de abril, próximo passado, que resultou na 

imunização de mais de 700 pessoas. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1840/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

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

nas mediações da rua Dora, no bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1841/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

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

nas mediações da praça José da Cruz Caparroz, localizada no final da avenida 

Lions Club com a avenida Tietê - bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 1849/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao jornal "Diário do Grande ABC", pelas comemorações de 

seus 63 anos de fundação, comemorado em 11 de maio deste ano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1862/21. Sueli Aparecida 



 

 

hae  10 

Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao jornal Diário do Grande ABC pela 

comemoração, na data de hoje, de seu 63º aniversário de fundação. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1867/21. Marcel Franco 

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

Congratulações aos Senhores Samuel Silva de Oliveira, Jefferson Samuel 

Rodrigues de Oliveira e Jonathan Samuel Rodrigues de Oliveira, fundadores e 

diretores do Jornal Imprensa ABC, pelo 12º aniversário. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1874/21. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao jornal Diário do Grande ABC, por completar 63 anos de 

fundação, no dia 11 de maio de 2021, na pessoa do seu Superintendente Marcos 

Sidnei Bassi. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

1880/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Tiro de Guerra 02-

069 de São Caetano do Sul, pelo aniversário de 70 anos da instituição. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0971/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul - USCS visando informações do Magnífico 

Reitor baseando-se no Balanço Financeiro do ano de 2020. Colocado em 

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

Encaminhamento para votação, o autor, Vereador Jander Cavalcanti de Lira, 

pede o arquivamento do processo. Colocado em votação, o pedido de 

arquivamento fica "Aprovado". “Arquive-se”. Processo nº. 1526/21. 

Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando envio de ofício ao Senhor 

Prefeito municipal, visando informações referente ao cumprimento das 

obrigações trabalhistas (FGTS) e previdenciárias (INSS) das empresas 

terceirizadas que possuem contrato vigente com a municipalidade. Colocado 

em discussão, faz uso da palavra o Vereador Américo Scucuglia Junior, 

Ninguém mais 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 e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo”. Processo nº. 1815/21. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de Ecaperina Keller Zanoncelli. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 
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em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1816/21. Marcos Sergio G. Fontes 

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

Profundo Pesar pelo falecimento das professoras e alunos assassinados, da 

escola Municipal Infantil Pró-infância Aquarela, a saber: Keli Adriane 

Aniecevski, 30 anos, Professora; Mirla Amanda Renner Costa, 20 anos, Agente 

Educacional; Sarah Luiza Mahle Sehn, 1 ano e 7 meses, aluna; Murilo Massing, 

1 ano e 9 meses, aluno; Anna Bela Fernandes de Barros, 1 ano e 8 meses, aluna. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1837/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar aos Policiais Civis e Guardas Civis municipais pelo 

empenho no combate à criminalidade e resultado obtido com a operação 

conjunta realizada no último dia 03 de maio. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 1856/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Mariano Francisco de Souza Neto. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1870/21. Thaiane Spinello. 

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

Pesar pelo falecimento de Giovana Alejandra Rondinelli Guzman. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de profundo pesar 

e pelas mais de quatrocentas mil mortes decorrentes do COVID-19, o Senhor 

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

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

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

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

Chamas Biondi, Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva, Cicero Alves 

Moreira, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, Fábio Soares de Oliveira, 

Gilberto Costa Marques, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio 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. Passa-se à fase da Ordem 

do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo 

nº 3384/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 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 
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discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.”. Para declarar 

voto, faz uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques, César Rogério 

Oliva e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Item - II Processo nº 3387/20. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 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, 

rejeitado na 12ª Sessão Ordinária. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

para o referido projeto, encontram-se na Mesa as  duas (02) emendas e que a 

discussão e a votação serão realizadas sem prejuízo das emendas. Colocado em 

votação o Projeto de Lei fica "Aprovado em 2º turno, sem prejuizo das 

emendas”. Para declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Bruna Chamas 

Biondi. O Sr. Presidente faz a leitura das Emendas E-1 e a E-2. Colocada em 

discussão em conjunto das emendas, faz uso da palavra o Vereador Marcos 

Sérgio Gonçalves Fontes. Ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta 

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

Sergio Gonçalves Pontes. Colocado em votação, a Emenda E-1, fica 

“Aprovada”. Colocado em votação, a Emenda E-2, fica “Aprovada”. 

“Remeta-se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para o 

entrosamento das Emendas e apresentar a Redação Final”. Para declarar 

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

Processo nº 0383/21. Bruna Chamas Biondi. Discussão e Votação Únicas do 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui penalidades aplicáveis 

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

o vírus da Covid-19 e dá outras providências”. Colocado em discussão, 

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

para votação, a autora, Vereadora  Bruna Chamas Biondi, pede o 

arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em votação, o pedido de 

arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item - IV 

Processo nº 0623/21. Ródnei Claudio Alexandre. Discussão e Votação Únicas 

do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a permissão da 

condução de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU, para estabelecimentos de saúde privados e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer”. 
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“Arquive-se.” Item - V Processo nº 1294/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

favorável à Moção de Repúdio à recolha e sacrifício de animais saudáveis 

promovidos pela Prefeitura de Estreito - MA. Colocado em discussão, ninguém 

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

faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em 

votação, fica “Aprovado”. “Oficie-se aos destinatários”. Para declarar voto, 

fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e Gilberto Costa 

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

Presidente declara, às dezenove horas e quarenta e oito 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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