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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA POR MEIO DE 

VIDEOCONFERÊNCIA, AOS VINTE E 

CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e seis 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 

14ª 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. 0768/70. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor 

Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.648, de 29/04/21. 

“Ciente”. Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul. Ofício do Reitor da USCS, encaminhando cópias dos termos de cooperação 

firmado entre aquela autarquia e: Fundação Adib Jatene; Hospital Regional Sul, 

e ED6 consultoria educacional ltda. “Ciente”. Processo nº. 1859/08. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.655, de 10/05/21. “Ciente”. Processo nº. 1139/20. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.649, de 30/04/21. “Ciente”. Processo nº. 0816/21. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópias dos 

Decretos nºs: 11.643, de 05/04/21; 11.646, de 19/04/21; 11.647, de 27/04/21, 

11.653, de 07/05/21. “Ciente”. Processo nº. 2055/21. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 

11.645, de 16/04/21. “Ciente”. Processo nº. 2056/21. Prefeitura Municipal. 

Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 

11.651, de 04/05/21. “Ciente”. Processo nº. 2057/21. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia do decreto nº 11.652 de 04/05/21 que "Dispõe 

sobre a flexibilização do horário de funcionamento das atividades comerciais, 

excepcionalmente no período de 05 e 08 de maio de 2021, em razão da data 

comemorativa do 'dia das mães'.". “Ciente”. Processo nº. 2105/21. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com o estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 

Segurança Pública e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2106/21. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com o estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 

Segurança Pública e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2107/21. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia do decreto nº 11.656 de 11/05/21 que 

"Dispõe sobre a flexibilização do horário de funcionamento das atividades 

comerciais.". “Ciente”. Processo nº. 2029/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de 

Lei que "Estabelece o acesso gratuito para idosos às salas de cinema no 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2038/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e 

Evasão Escolar, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2039/21. Fábio Soares 

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

Eventos do Município de São Caetano do Sul, o prêmio 'Advocacia Cidadã', e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2040/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o incentivo à promoção da campanha educativa de 

conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal - SAF e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2041/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a inclusão de barracas de produtos hortifrutigranjeiros 

orgânicos (Cantinho Orgânico) nas feiras livres do município, e da outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2042/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Institui a Carteira de Identificação do Autista - CIA, 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. 2043/21. 

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

de cardápio vegano e vegetariano, por parte dos restaurantes situados no 

município, sempre que solicitado por clientes e consumidores.". “Às 

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

2044/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui a política de 

fomento a investimentos e negócios de impacto, e da outras providências.". “Às 

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

2053/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Autoriza o 

poder público municipal a instalar totens para recarregamento de bicicletas e 

patinetes movidos a energia elétrica.". “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2054/21. Marcos Sergio Gonçalves 
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Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a reserva de no mínimo 10% (dez por 

cento) das vagas destinadas para estagiário às pessoas com deficiência, nos 

órgãos da Administração Municipal, direta e indireta e dá outras providências.". 

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

nº. 2070/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de painel com indicador de velocidade em todos 

os ônibus que operam no município e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2071/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui o incentivo para captação 

de parcerias para a implantação, reforma e manutenção de campos públicos de 

futebol amador e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2072/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Projeto de Lei que "Institui o incentivo ao programa de valorização 

dos profissionais que atuam na limpeza urbana do município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2076/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre o uso facultativo, a pacientes idosos ou com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, dos serviços de agendamento 

telefônico de consultas realizadas pelas unidades municipais de saúde 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. 2077/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Institui o programa 'Mais Tecnologia', de incentivo ao 

desenvolvimento de projetos de tecnologia e inovação através da isenção de 

tributos municipais de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

2078/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui, no 

Calendário Oficial de Datas eventos do município de São Caetano do Sul, a 

'Semana de Palestras sobre Proteção e Direitos dos Animais' para os alunos da 

Rede Municipal de Ensino 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. 2079/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Assegura a prioridade no atendimento nos locais que especifica, às 

pessoas sob tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou que 

utilizem bolsa de colostomia no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2080/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a afixação da escala de plantões médicos nas unidades 

de saúde que prestam atendimentos de urgência e emergência do município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2081/21. Ubiratan 

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

fogos de artifício com estampido no município de São Caetano do Sul, e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2082/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Altera a redação do artigo 28 da Lei nº 4.068, de 07 de junho de 2002, 

que dispõe sobre o controle de zoonoses no município de São Caetano do Sul 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2083/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui a afixação de avisos nos elevadores de 

prédios, residenciais e comerciais, do município de São Caetano do Sul, 

contendo informações acerca da última manutenção daqueles equipamentos e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2088/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de 

Lei que "Institui o 'Programa de Patrocínio para Incentivo da Coleta Seletiva 

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

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

2092/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre reserva de 

vagas para população com hipossuficiência econômica nos concursos públicos 

para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos 

quadros permanentes de pessoal dos poderes Executivo, Legislativo e das 

entidades da administração indireta do município.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2093/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas 

pelo Poder Executivo quanto à autorização para a realização de acordos ou 

transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2094/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de vendas de pneus receberem 

pneus usados, inservíveis, para serem retirados pelos respectivos fabricantes.". 

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

nº. 2095/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

implantação da 'Virada Estudantil', e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2096/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe o Poder Executivo a 

estabelecer diretrizes para a política municipal de proteção, inclusão e 

acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia na Rede Municipal de 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2097/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Institui o programa 'Conhecendo a Câmara Municipal' e da 
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outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 2098/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Institui a 'Ginástica Laboral' para os servidores públicos do município, e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2100/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Institui o sistema de logística reversa de próteses e órteses, no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2103/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o serviço de 

atendimento especial à mulher em situação de violência, em toda a rede de 

prestação de serviço de saúde, 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. 2104/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 'Programa de Erradicação da 

Pobreza Menstrual', 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. 2108/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"instituí no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano 

do Sul, o dia 'João Pedro Mattos de Luta pelo Combate ao Genocídio da 

Juventude Negra' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2109/21. Bruna Chamas 

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

do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana da Agricultura Urbana' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2110/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Estabelece medidas de proteção aos motoristas, cobradores e colaboradores 

do sistema de transporte coletivo de passageiros no município de São Caetano 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2115/21. Caio Martins Salgado. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre o ensino de técnicas de defesa pessoal, nas aulas de 

educação física, dos alunos do ensino fundamental II e médio das escolas da 

Rede Municipal de Ensino e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2117/21. 

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

para grávidas, lactantes e puérperas, com ou sem comorbidades, contra o 

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. 2118/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei 

que "Altera os art. 2º, 3º e 4º da Lei nº 3.674, de 17 de abril de 1998, que institui 

a obrigatoriedade de ensino e canto dos hinos nacional, da bandeira e de São 
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Caetano do Sul em toda Rede Municipal de Ensino.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2128/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Estabelece a 

obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos a oferecerem a opção 

de pagamento antes da suspensão do serviço e dá outras providências.". “Às 

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

2129/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Proíbe nos 

supermercados varejistas e atacadistas do município de São Caetano do Sul o 

transporte de mercadorias, a reposição nas gôndolas, os remanejamentos, 

cargas e descargas de mercadorias internas por meio de máquinas 

empilhadeiras, em horário de atendimento ao público e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2132/21. Jander Cavalcanti De Lira e Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Lei que "Institui o Fundo Incentivador para o Empreendedor 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2133/21. Thaiane Spinello. Projeto 

de resolução que "Acrescenta o artigo 108-A à resolução nº 797, de 06 de 

dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de São Caetano do Sul, para dispor sobre as reuniões extraordinárias virtuais.". 

"À Mesa para Parecer Prévio". Processo nº. 2140/21. Marcel Franco 

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

do Município de São Caetano do Sul, o 'Maio Laranja' dedicado ao 

enfrentamento e prevenção ao abuso e exploração sexual infantojuvenil e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2111/21. Bruna Chamas Biondi. Moção de 

Repúdio ao PL nº 3.729/04, que tem como objetivo flexibilizar o licenciamento 

ambiental e atender aos interesses do agronegócio, em detrimento da 

preservação ambiental. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 

2030/21. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

nas imediações do bairro Jardim São Caetano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2031/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a transferência de responsabilidade dos 

cuidados e proteção da causa animal de São Caetano do Sul para o SAESA - 

Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2033/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a criação de incentivo para pessoas físicas ou jurídicas, 

à adoção de idosos estabelecidos em abrigos ou casas de repouso na cidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2034/21 a 2036/21. Caio Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: que inclua no rol de prioridades da vacinação 

contra a COVID-19 os responsáveis legais, pais ou tutores e os cuidadores de 

pessoas com deficiência intelectual; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua Padre Mororo e imediações, bairro São José; e que 

disponibilize um espaço de saúde destinado ao atendimento de pais ou 

responsáveis de pessoas com deficiência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2045/21 a 2047/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reserva de 

10 % (dez por cento) das vagas recentemente abertas para o ingresso no 

'Programa Mais Oportunidade' às pessoas com deficiência; a prorrogação do 

horário de atendimento dos CISEs - Centros Integrados de Saúde e Educação; 

e a manutenção da câmera de monitoramento instalada na rua Frederico José 

Furlanetto - bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2052/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

do mausoléu da Guarda Civil Municipal no cemitério público de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2058/21 e 2059/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de câmera de 

monitoramento na rua Professora Maria Macedo, altura do número 397 - 

Centro; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Professora Maria Macedo e imediações, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2061/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando trocar "todas as lâmpadas queimadas", aquelas que 

estiverem com defeito e proceder a "verificação de toda a fiação e sistemas 

elétricos", em toda a extensão do Terminal Rodoviário Nicolau Delic (inclusive 

no ponto de táxi e adjacências) , de São Caetano do Sul, Centro. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2063/21 e 2064/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de brinquedos adaptados para recreação, 

prioritariamente, de crianças com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, 

nas áreas de uso público destinadas ao lazer; e a abertura de inscrições para o 

"Programa Inclusão em Ação", instituído pela Lei nº 5.006 de 15 de junho de 

2011, alterado e consolidado pela Lei nº 5.184 de 07 de maio de 2014 e 

regulamentado pelo decreto nº 10.763 de 20 de maio de 2014. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2065/21 a 2068/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda das árvores próximo ao nº 238 da rua Manoel de 

Abreu; a instituição de política pública para garantia, proteção e ampliação dos 

direitos das pessoas com transtorno do espectro autismo; instituir o 
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funcionamento de creches no horário noturno; e reservar 5% cinco por cento, 

das vagas de estágio de nível superior na administração pública municipal para 

pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, no município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2073/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando poda da árvore situada da rua Francesco de Martini, 563. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2074/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a urgente permissão de 

estacionamento em apenas um lado da rua José Olanda, no bairro Boa Vista. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2084/21 a 2087/21. Cícero Alves 

Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização geral da EME Profª Alcina 

Dantas Feijão; s assegurar a prioridade de vacinação contra o coronavírus, aos 

profissionais assistentes sociais de São Caetano do Sul; a implantação do 

benefício "Vale Gás”, no valor de R$ 100, destinado aos beneficiários do 

programa auxílio alimentação; e a criação de uma carteira de identificação de 

pessoas com Transtornos de Espectro Autista (TEA). “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2089/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

por toda a cidade objetivando a prisão de quadrilha de roubo a casas e 

condomínios, que simulando serem empregados da empresa Net dentre outras 

(com uniformes, crachás, utensílios, formulários e aparelhos eletrônicos da 

empresa), cometem roubos com hora marcada mediante fraude. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2099/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir um programa de valorização 

dos profissionais que atuam na limpeza urbana do município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2102/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a viabilização do aumento na 

segurança e da construção de uma base da Guarda Civil Municipal, na rua Boa 

Vista defronte a rua José Henrique de Sá, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2114/21. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas mediações do bairro Santo Antônio e avenida Goiás 

limítrofe a esse bairro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2116/21. Caio 

Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

fornecimento de um número maior de sacos amarelos, utilizados para coleta 

seletiva. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2119/21 e 2120/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação semáforo no cruzamento 

da avenida Tijucussú com rua Tupiniquins, bairro Olímpico; e a revitalização 

de todas as dependências da EMEF Luiz Olinto Tortorello, localizado á rua 
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José Benedetti, 550 - Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2121/21 a 2126/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: assegurar a 

prioridade de vacinação contra o coronavírus, aos profissionais psicanalistas e 

psicólogos de São Caetano do Sul; a demarcação de "carga e descarga" na rua 

Visconde de Inhaúma, 126- bairro Oswaldo Cruz; a revitalização e limpeza da 

praça José Crocco, localizada na rua Busch, no bairro Nova Gerty; determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da praça José 

Crocco, localizada na rua Busch, no bairro Nova Gerty; a revitalização e 

limpeza da praça da Bíblia, localizada na rua Pedro José Lorenzini, no Centro; 

e re-abertura dos guichês de venda de passagens e despacho de mercadorias 

através das empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais, fixadas nas 

dependências do terminal rodoviário de nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2130/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2131/21. Matheus Lothaller Gianello. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando melhorias na iluminação 

da praça da Bíblia, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2135/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em todas as ruas do 

bairro Jardim São Caetano, principalmente nas imediações da rua Justino 

Paixão e nas praças localizadas nas imediações. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2138/21 e 2139/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a viabilização da instalação de uma Base da Guarda Civil 

Municipal, na praça da Figueira; e a colocação de caçambas de lixo na travessa 

Santa Rita com a rua Visconde de Inhaúma , no bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2141/21 e 2142/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização geral da Escola Municipal de Bailado Laura 

Thomé, localizada na rua João Ramalho, nº 100, bairro Boa Vista; e melhorar 

a iluminação na frente da Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, 

localizada na rua João Ramalho, nº 100, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2144/21 a 2146/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a melhoria da iluminação da rua Ângelo Aladino Grecchi - 

bairro Olímpico; realização de recapeamento asfáltico da travessa localizada na 

rua Maceió nº 82, bairro Barcelona; e realização de recapeamento asfáltico da 

travessa Elvira P. Braido, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2147/21 a 2151/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e patrulhamento ostensivo na rua 

Justino Paixão e arredores; implementação de base fixa da Polícia Militar, na 

rua Justino Paixão, esquina com avenida Guido Aliberti; implantação de base 

fixa da GCM na rua Justino Paixão, esquina com a avenida Guido Aliberti; 

viabilização de uma PPP (Parceria Público-Privada), visando a privatização do 

terminal rodoviário do nosso município, particularmente seu módulo II; e 

divulgação de fotos de munícipes desaparecidos em todas as mídias digitais da 

Prefeitura Municipal e autarquias. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2153/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a implantação de treinamento em Primeiros Socorros 

para educadores e funcionário da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2154/21 e 2155/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a reforma ampla da Escola Municipal de Bailado Laura 

Thomé; e viabilização da Escola Municipal de Bailado Laura Thomé ser gerida 

pela Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) e não mais pela Secretaria 

Municipal de Cultura (SECULT). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2032/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Governador do Estado de São Paulo visando a inclusão do Grande 

ABC no programa estadual Meu Pet, com vistas a implantação de uma unidade 

de Hospital Veterinário Público na região do ABC Paulista. Colocado em 

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

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

Vereadores Gilberto Costa Marques e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Processo 

nº. 2037/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Padre Mororo e 

imediações - bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2048/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

patrulhamento ostensivo por meio das Rondas Ostensivas Táticas 

Metropolitanas - ROTAM nas ruas Eduardo Prado e Senador Fláquer, bairro 

São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2049/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando ordenar o patrulhamento ostensivo por meio das 

Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas - ROTAM na avenida Walter 

Thomé e logradouros adjacentes, bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 2050/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

ordenar o patrulhamento ostensivo por meio das Rondas Ostensivas Táticas 

Metropolitanas - ROTAM na rua Justino Paixão, estada das Lágrimas e demais 

logradouros do bairro Jardim São Caetano. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2051/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

ordenar o patrulhamento ostensivo por meio das Rondas Ostensivas Táticas 

Metropolitanas - ROTAM, nas ruas Capivari, avenida Guido Aliberti, Manoel 

Fernandes Lopes e demais ruas do bairro Mauá. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2060/21. Caio Martins Salgado. Requerimento 

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

na rua Professora Maria Macedo e imediações, Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2090/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos 

de S.C.Sul - GARRA, visando as providências possíveis e necessárias com 

vistas a rondas por toda a cidade objetivando a localização e prisão de quadrilha 

de roubo a casas e condomínios, que simulando serem empregados da empresa 

net dentre outras empresas (com uniformes, crachás, utensílios, formulários e 

aparelhos eletrônicos próprios das companhias), cometem roubos com hora 

marcada mediante fraude. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

ordem, fazem uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques, César 

Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 2091/21. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas por toda a cidade objetivando a localização, 

abordagem e prisão de quadrilha de roubo a casas e condomínios, que 

simulando serem empregados da empresa net dentre outras (com uniformes, 

crachás, utensílios, formulários e aparelhos eletrônicos da empresa), cometem 

roubos com hora marcada mediante fraude. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2112/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao ministério da economia , na pessoa do Ministro 

Paulo Guedes visando o imediato destravamento do orçamento das instituições 

Federais de Ensino Técnico e Superior (IFES), particularmente, da 

Universidade Federal do ABC. Colocado em discussão, faz uso da palavra a 

Vereadora Bruna Chamas Biondi. Para encaminhar a votação, faz uso da 
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palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. Ninguém mais desejando fazer 

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

Processo nº. 2113/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

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

mediações do bairro Santo Antônio e avenida Goiás limítrofe a esse bairro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2127/21. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da praça José Crocco, 

localizada na rua Busch, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2134/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

em toda a extensão das ruas do bairro Jardim São Caetano, principalmente na 

rua Justino Paixão e praças localizadas nas imediações. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2136/21. Américo Scucuglia Junior. Moção de 

apoio à aprovação do Projeto de Lei federal nº 2295/2000, que visa à jornada 

de trabalho em 30 horas semanais aos profissionais da enfermagem. Colocado 

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

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

palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, Américo Scucuglia Junior, Cícero 

Alves Moreira e Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Processo nº. 2137/21. 

Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à loja maçônica fraternidade de São Caetano 

pelos seus 73 anos, completados no último dia 19. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2152/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao nosso munícipe Dr. Denis Ramos Camargo, Delegado 

Titular de Polícia Civil, do Dep. de Polícia Judiciária da Capital-DECAP, da 4º 

Delegacia Seccional de Polícia-Norte e da Central Especializada de Repressão 

a Crimes e Ocorrências Diversas - C.E.R.C.O., pela sua dedicação e empenho 

no combate às drogas e crime organizado. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2069/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Armando Silveira Espírito Santo. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2143/21. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Senhor José Roque. 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. 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, Cícero Alves Moreira, 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, Gilberto Costa Marques, Jander 

Cavalcanti de Lira, Marcel Franco Munhoz, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, 

Matheus Lothaller Gianello e Ródnei Claudio Alexandre. O Sr. Presidente faz 

um comunicado relevante. 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 

3387/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas da 

Redação Final apresentada pela Comissão de Justiça e Redação em seu Parecer 

nº 091, de 2021/2022, ao 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 na Rede Municipal – USCA – 

da cidade de São Caetano do Sul.”. 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 Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Gilberto Costa Marques. Item - 

II Processo nº 3391/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o uso facultativo de equipamento 

digital, como alternativa à afixação de cartazes físicos, para divulgação de 

matérias educativas, exigidos por força de leis municipais, no âmbito dos 

estabelecimentos comerciais situados no Município de São Caetano do Sul e dá 

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

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

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

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

voto, fazem uso da palavra os vereadores Marcos Sergio Gonçalves Fontes e 

Gilberto Costa Marques. Item - III Processo nº 1409/21. Roberto Luiz Vidoski 

e outros. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação 

dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no plano 

nacional, estadual e/ou municipal de imunização contra o Covid-19 e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer 
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da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Presidente comunica ao 

Plenário que se encontra na Mesa Emenda Única, informando que a votação 

será realizada sem prejuízo da Emenda Única. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado em 2º turno, sem prejuízo da Emenda Única”. Para declarar 

voto, fazem uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques, César 

Rogério Oliva. O Sr. Presidente procede à leitura da Emenda Única. Colocado 

em discussão, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e 

Gilberto Costa Marques, Thaiane Spinello, César Rogério Oliva, Daniel 

Fernandez Córdoba Barbosa, Américo Scucuglia Junior. Para encaminhar a 

votação, fazem uso da palavra os vereadores Matheus Lothaller Gianello, 

Roberto Luiz Vidoski e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais 

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

“Rejeitada a Emenda Única, com votos favoráveis dos vereadores Bruna 

Chamas Biondi, César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Tendo a 

Emenda Única sido rejeitada, o Sr. Presidente solicita que “Publique-se na 

forma original”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Jander 

Calvacanti de Lira e Gilberto Costa Marques. Item - IV Processo nº 0238/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão 

de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a criação da Unidade de Pronto Atendimento Veterinário - 

UPA Veterinário, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

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

“Arquive-se.” Item - V Processo nº 0425/21. Bruna Chamas Biondi. 

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

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Proíbe o 

manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de 

artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro 

ruidoso no Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

Colocado em discussão, faz uso da palavra a Vereador Bruna Chamas Biondi e 

Américo Scucuglia Junior. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo, César 

Rogério Oliva, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Fábio Soares de Oliveira, 

Bruna Chamas Biondi, Américo Scucuglia Junior, Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo, Ródnei Claudio Alexandre, Caio Martins Salgado, Bruna Chamas 

Biondi. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante. Para encaminhar a 

votação faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. Ninguém mais 

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

“Aprovado o Parecer, com votos contrários dos vereadores Bruna Chamas 
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Biondi, César Rogério Oliva, Américo Scucuglia Junior, Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo e Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-se.”. Para declarar o voto, 

faz uso da palavra os vereadores Matheus Lothaller Gianello e Bruna Chamas 

Biondi. Item - VI Processo nº 1668/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

favorável à Moção de Repúdio ao discurso do Vereador Eli Corrêa (DEM), 

de João Pinheiro - MG, retratando apologia aos maus-tratos contra os animais. 

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

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

destinatários”. O Sr. Presidente faz comunicados relevantes. Esgotados os 

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

e uma horas e cinco 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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