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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA POR MEIO DE 

VIDEOCONFERÊNCIA, AOS OITO DIAS 

DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL 

E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e cinquenta e um 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. As Atas da 

16ª Sessão Ordinária, da 9ª, 10ª e 11ª Sessões Extraordinárias são 

“Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Cícero 

Alves Moreira, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. 

Processo nº. 0816/21. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.661, de 21/05/21. “Ciente”. Processo nº. 1385/21. Prefeitura 

Municipal. Ofício encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura 

Municipal referente ao mês de abril, do exercício de 2.021. “À Comissão de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2313/21. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.663 de 25/05/21. “Ciente”. Processo nº. 

2314/21. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia do decreto nº 

11.662, de 25/05/21, que "Dispõe sobre a criação da comissão de 

acompanhamento da execução das obras do reservatório de detenção e controle 

de cheias (‘Piscinão’) Jaboticabal e dá outras providências.". “Ciente”. 

Processo nº. 2356/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe sobre 

o Programa de Regularização de Débitos da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul - PRD-USCS/2021 e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2290/21. 

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

obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos nos quais se manipula 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2297/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a implementação do 'Programa 

Educacional para a Prática de Educação Física Adaptada para Estudantes com 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2315/21. Jander Cavalcanti de 

Lira. Projeto de resolução que "Incentiva a Câmara a estabelecer a política de 
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incentivo ao uso de carros elétricos, híbridos e dá outras providências.". “Às 

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

2325/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Altera e revoga dispositivos 

da Lei nº 3.674 de 17 de abril de 1998 que instituiu a obrigatoriedade do ensino 

e canto dos hinos nacional, da bandeira e de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2328/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Altera o artigo 1º da Lei nº 4.677, de 14 de agosto, de 2008, que institui 

a 'Campanha Permanente de Conscientização da Depressão Infantil e na 

Adolescência', no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". 

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

nº. 2334/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo E AMÉRICO SCUCUGLIA 

JUNIOR. Projeto de Lei complementar que "Concede remissão transitória de 

impostos do ano de 2020 para o prestador de serviço de transporte individual 

de passageiros e de transporte coletivo escolar, durante a vigência da 

calamidade pública declarada no município de São Caetano do Sul decorrente 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2343/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo e Américo Scucuglia Junior. Projeto de Lei complementar 

que "Dispõe sobre a isenção de impostos municipais sobre o serviço de 

transporte coletivo escolar e serviço de transporte de passageiros por meio de 

automóveis, no município de São Caetano do Sul e dá outras providencias.". 

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

nº. 2333/21. Caio Martins Salgado. Moção de Repúdio à empresa Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S.A., em razão do desembarque da passageira Taíse Pereira 

e de seu filho Bernardo, de 3 anos, de uma de suas aeronaves, que estava prestes 

a decolar, sob a alegação de que a criança, diagnosticada com autismo, não 

fazia uso da máscara facial. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo 

nº. 2346/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de Repúdio à ofensiva 

promovida pelo consórcio voa - SP para a devolução, em 48 horas, da área onde 

funciona a Associação Mata Ciliar, que abriga diversos animais silvestres em 

recuperação. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 2352/21. 

Gilberto Costa Marques e Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Moção de 

Repúdio à vereadora Bruna Chamas Biondi, seus assessores e ao Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL, pelo incentivo a desordem, desrespeito à ordem 

judicial, estímulo à aglomeração de pessoas no estado de pandemia do COVID-

19 com clara desobediência ao plano São Paulo, na invasão ao terreno do antigo 

condomínio Di Thiene, sequencialmente ao CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social), terminando por invadir o clube fundação. “À Comissão de 

Justiça e Redação”. Processo nº. 2353/21. Daniel Fernandez Córdoba 
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Barbosa e Gilberto Costa Marques. Moção de Repúdio à Fundação Viva, em 

detrimento a incitação de invasão de populares em próprio público, de forma 

reiterada, em desobediência ao Poder Executivo, bem como por desrespeito 

público a representante do Poder Legislativo, além de induzir os populares a 

erro com promessa de moradia por mero movimento político. “À Comissão de 

Justiça e Redação”. Processo nº. 2289/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para estender o serviço 

"Circular Saúde" ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2291/21 a 2294/21. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a total reestruturação administrativa e 

física do atual sistema de agendamento da saúde, programa mover e transporte 

sanitário; a disponibilização urgente de um veículo para prestar atendimento no 

CIDCARD; instalação de gerador de energia de pequeno porte na UBS Moacir 

Gallina, a alameda João Galego, nº 1; e o tratamento de podologia em todos os 

centros de terceira idade (CISEs), do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2296/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize estudos para a 

criação de uma política municipal de educação e o atendimento especializado 

aos estudantes identificados com altas habilidades e superdotação no 

munícipio. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2298/21 a 2301/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize estudos para a instalação 

de faixas de travessia elevadas em frente as entradas e saídas de todas as escolas 

municipais e privadas o munícipio; que realize estudos para a instalação de 

câmeras de segurança nos arredores das escolas públicas e privadas; que que 

realize estudos para a intensificação da fiscalização de irregularidades de 

trânsito; e que realize estudos para aumentar a fiscalização na avenida 

Presidente Kennedy, principalmente nas ciclofaixas. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2302/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando estudos com vistas a assegurar a prioridade de 

vacinação contra o coronavírus, as lactantes no município de São Caetano do 

Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2304/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a aprovação do Programa 

de Parcelamento de Débitos (PPD), popularmente conhecido como Refis, para 

o ano de 2021. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2307/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

promover melhorias no prédio público onde hoje encontra-se instalado o 

Conselho Tutelar de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2309/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando estender os prazos para troca dos veículos da frota de serviço de 

transporte de escolares, no âmbito do município de São Caetano do Sul, 

assegurada a regular fiscalização e vistoria, voltada a manutenção desses 

veículos, pela segurança de passageiros, condutores e a segurança no trânsito, 

segundo a legislação e normas técnicas correlatas e vigor. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2311/21. Bruna Chamas Biondi E OUTROS. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar à Secretaria Municipal 

de Saúde - SESAUD, no nome da Secretária Drª Regina Maura Zettoni, a 

vacinação das grávidas, puérperas e lactantes, que não possuem comorbidades, 

contra o coronavírus (COVID-19). “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2312/21. Marcos Sergio G. Fontes E CAIO MARTINS SALGADO. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para denominar a Guarda Civil 

Municipal como polícia municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2317/21 a 2322/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que o 

município de São Caetano do Sul, através de convênio com a Polícia Civil do 

estado de São Paulo, disponibilize psicólogos e assistentes sociais para atuarem 

nos atendimentos da Delegacia de Defesa da Mulher de São Caetano do Sul, 

situada rua Silvia, 160 - bairro Santa Maria; fiscalização, rondas, na praça 

Moraes Sarmento, bairro Cerâmica; a manutenção e/ou substituição da 

iluminação pública existente na praça Moraes Sarmento, bairro Cerâmica; a 

fiscalização bem como a possível proibição de se estacionar em um dos lados 

da rua Antônio de Andrade, no bairro Cerâmica; a instalação de sinalização 

semafórica com sinal sonoro para travessia de pedestres com deficiência em 

vias públicas de grande circulação ou que deem acesso a hospitais, UBS, 

UPA's, serviços de reabilitação (públicos e privados), escolas públicas e 

privadas, de acordo com o regulamentado pela resolução CONTRAN nº 704 de 

10/10/2017, afim de promover a segurança e inclusão; e a instalação de 

sinalização semafórica com sinal sonoro para travessia de pedestres com 

deficiência visual, em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso a 

hospitais, UBS, UPA's, serviços de reabilitação (públicos e privados), escolas 

públicas e privadas, de acordo com o regulamentado pela resolução 

CONTRAN nº 704 de 10/10/2017. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2323/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o estudo para inclusão de intérpretes de LIBRAS durante o pré-

natal e no parto de gestantes com deficiência auditiva, moradoras de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2326/21. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de 

procedimento de cateterismo cardíaco no município de São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2327/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 
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Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a urgente inclusão de 

profissionais da saúde, dos setores de recepção, administrativo e serviços 

gerais, de equipamentos privados no cronograma de vacinação de imunização 

ao COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2331/21. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação 

urgente de uma lombada na rua Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Olímpico, nas 

proximidades do número 850. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2335/21 

e 2336/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o estudo para ampla 

campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos do município de São 

Caetano do Sul; e a implementação da feira de artesanato na praça da viola, 

bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2340/21 e 2341/21. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: instalação de lombada na rua 

Marconi - bairro Fundação; e conceder a isenção de certidões negativas para 

participação dos editais dos projetos e oficinas culturais do município durante 

o período da pandemia da COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2344/21 e 2345/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: inclusão de 

todos os colaboradores do Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental 

de São Caetano do Sul (SAESA) no calendário municipal de vacinação do 

COVID-19; e a inclusão de todos os colaboradores da Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos (SESURB) no calendário municipal de vacinação do 

COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2347/21 a 2349/21. Daniel 

Fernandez Córdoba Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: viabilizar a vacinação 

contra o coronavírus COVID-19 aos professores da rede privada de ensino do 

município de São Caetano do Sul; viabilizar a implantação do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, no município; e viabilizar a vacinação 

contra o novo coronavírus COVID-19 aos motoristas de transporte coletivo e 

cobradores que trafegam pelo município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2357/21 a 2359/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a ampliação 

de ações em comemoração ao “Junho Violeta”, mês dedicado à conscientização 

do combate à violência contra a pessoa idosa; a inclusão no grupo prioritário 

de vacinação contra a COVID-19, os profissionais da coleta de resíduos 

domiciliares; e denominar “Mário Manoel Davi”, a Pista Municipal de Skate, 

localizada na rua Serafim Constantino, 9214 - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2308/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos Patrulheiros Mirins 
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de São Caetano do Sul, pelos seus 62 anos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2316/21. Marcos Sergio G. Fontes E OUTROS. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM - Sede - Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos, visando a realização urgente de obras de 

acessibilidade na estação ferroviária de São Caetano do Sul e demais 

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

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

2324/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Febraban, visando a volta do atendimento bancário no município de São 

Caetano do Sul das 10:00 às 16:00. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2332/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

Pró-Memória de São Caetano do Sul pelo seu trigésimo aniversário de fundação 

(12/06/1991), instituída pela Lei nº 3.147/91. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2337/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Polícia Civil do estado de São Paulo na pessoa da “mui” digna 

Drª. Delegada de Polícia, Senhora Luciara de Cassia Conceição Campos, 

extensivo a todos os policiais civis, pela realização da operação conjunta 

‘Grande ABC Mais Seguro’. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2338/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos alunos 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental e médio Arquiteto Oscar 

Niemeyer pela participação da "5ª onda - Olimpíada Nacional de Apalicativos" 

de cujo tema é "Fome zero e Agricultura Sustentável". Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2339/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao reverendíssimo pe. José Pedro Teixeira de Jesus, 

paroquianos, autoridades municipais e demais cidadãos, pelo sucesso da missa 

e carreata ocorrido no dia 03 de junho de 2021, em razão do feriado de Corpus 

Cristhi, tendo seu início na paróquia São Bento do bairro Olímpico. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2342/21. Marcel Franco 

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

Congratulações aos policiais militares da Força Tática da 3ª Cia, do 6º BPM/M, 
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pelos 23 anos de combate ao crime na região. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2350/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

Rubens Foina Neto, pela sua posse, na data de 24 de maio de 2021, no cargo de 

Coordenador de Programas da Juventude, lotado na Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude 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. 2351/21. Eclerson Pio Mielo. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Érike Laerte Busoni, pela sua posse, na data de 24 de maio 

de 2021, no cargo de Coordenador da Estação Cultura, lotado na Secretaria 

Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2354/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento à 

Mesa Diretora visando constituir uma Comissão Especial para levantar o 

histórico, dados dos proprietários e fazer todo acompanhamento da situação do 

condomínio Di Thiene, localizado no bairro da fundação, em São Caetano do 

Sul, sito na esquina da avenida Conde Francisco Matarazzo e rua Heloísa 

Pamplona, com duração até 31 de dezembro do ano de 2024. Colocado em 

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

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

Vereadora Bruna Chamas Biondi. Questão de ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Para declarar voto, fazem uso da palavra 

os vereadores Gilberto Costa Marques e Jander Cavalcanti de Lira. O Sr. 

Presidente faz um comunicado relevante. Para declarar voto, faz uso da palavra 

o Vereador César Rogério Oliva. Processo nº. 2355/21. Gilberto Costa 

Marques. Requerimento à Mesa Diretora visando constituir uma Comissão 

Especial de Ética para apurar a participação da vereadora Bruna Chamas Biondi 

na invasão do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e, 

posteriormente do Clube Fundação, inclusive por pessoas que não eram 

moradoras do condomínio Di Thiene. Colocado em discussão, fazem uso da 

palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e Jander Cavalcanti de Lira. Pela 

ordem, o Vereador Gilberto Costa Marques pede a prorrogação do Expediente 

por mais trinta minutos. Dando continuidade à discussão, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica a prorrogação 

da fase do Expediente “Aprovada”, com voto contrário da Vereadora Bruna 

Chamas Biondi.  O Sr. Presidente comunica ao Plenário que a prorrogação da 

fase do Expediente dar-se-á após a fase da Ordem do Dia. Processo nº. 

2360/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e 
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nos Anais de Voto de Congratulações aos deputados que votaram 

favoravelmente ao parecer do relator do Projeto de Lei nº 399 de 2015, que 

‘altera o art. 2º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para viabilizar a 

comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes 

da planta cannabis sativa em sua formulação’ e que cria o ‘Marco Regulatório 

da Cannabis no Brasil’. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2361/21. Caio Martins Salgado. Moção de apoio ao Projeto de Lei nº 399 

de 2015, que ‘altera o art. 2º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para 

viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, 

substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação’ e que cria o 

‘Marco Regulatório da Cannabis no Brasil’. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2362/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Polícia Militar do Estado de São Paulo, 3ª Companhia do 6º 

Batalhão de São Caetano do Sul - SP, pela participação na operação "Grande 

ABC mais Seguro", realizada no dia 02 de junho de 2021. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2363/21. 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, à Secretaria Municipal de 

Segurança pública de São Caetano do Sul - SESEG pela realização e 

participação da operação conjunta "Grande ABC mais Seguro". Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0970/21. Jander Cavalcanti de 

Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de 

Educação - SEEDUC visando informações sobre a internet nas escolas 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica "Pendente discussão e votação". 

Processo nº. 2305/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando 

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

Senhor José Carlos Pereira dos Santos. 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. Euxaurido 

o tempo regimental da fase do Expediente, passa-se à fase de Explicação 

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

Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres Edis: Américo Scucuglia Junior. O 
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Sr. Presidente faz comunicado relevante. O Sr. Presidente dá proceguimento à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os 

Nobres Edis: Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Cícero Moreira 

Alves,  Daniel Fernandes Córdoba Barbosa, Gilberto Costa Marques, Fábio 

Soares de Oliveira, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos Sérgio Gonçalves 

Fontes, Matheus Lothaller Gianello e Roberto Luiz Vidoski. O Sr. Presidente 

faz um comunicado relevante. O Sr. Presidente dá proceguimento à chamada 

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso das palavras os Nobres 

Edis: Ródnei Claudio Alexandre, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva e 

Thaiane Spinello. 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 0141/21. 

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 de Conscientização sobre PTI - Trombocitopenia 

Imune Primária’ 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, faz uso da palavra o Vereador Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Item - II Processo nº 0652/21. Ubiratan Ribeiro 

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

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de comunicação, pelos condomínios residenciais aos 

órgãos especializados, de suspeita ou ocorrência de maus-tratos a animais nas 

unidades condominiais ou nas áreas comuns aos condôminos.”. Colocado em 

discussão, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

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

votação, fica “Aprovado o Parecer, com votos contrários dos vereadores 

Jander Cavalcanti de Lira, Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Caio 

Martins Salgado, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Thaiane Spinello”. “Arquive-

se.”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os Vereadores Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo e Gilberto Costa Marques. Item - III Processo nº 0653/21. Caio 

Martins Salgado. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

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

“Dispõe sobre a capacitação dos educadores da Rede Municipal de Ensino de 

São Caetano do Sul, na área de educação especial e inclusiva e dá outras 

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

palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador 

Caio Martins Salgado, pede o arquivamento do Projeto de Lei. Para 
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encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores Magali Aparecida 

Selva Pinto e Gilberto Costa Marques. Colocado em votação, o pedido de 

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

Processo nº 0756/21. Roberto Luiz Vidoski e outros. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Determina que as pessoas com 

deficiência intelectual, residentes no Município de São Caetano do Sul, tenham 

atendimento prioritário no âmbito do Plano Municipal de Imunização Covid-

19 e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, 

Vereador Roberto Luiz Vidoski, pede o arquivamento do Projeto de Lei. 

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

“Aprovado”. “Arquive-se”. Esgotas as matérias da Ordem do Dia, o Sr. 

Presidende dá início à fase de Prorrogação do Expediente, por trinta 

minutos. É data continuidade à discussão do Processo nº. 2355/21. Gilberto 

Costa Marques. Requerimento à Mesa Diretora visando constituir uma 

Comissão Especial de Ética para apurar a participação da vereadora Bruna 

Chamas Biondi na invasão do CRAS - Centro de Referência de Assistência 

Social e, posteriormente do Clube Fundação, inclusive por pessoas que não 

eram moradoras do condomínio Di Thiene. Dando continuidade à discussão, 

faz uso da palavra o vereador Jander Cavalcanti de Lira, que pede vista do 

processo. Dando continuidade à discussão, fazem uso da palavra os vereadores 

Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Américo Scucuglia Junior, 

Gilberto Costa Marques, Matheus Lothaller Gianello e Cícero Alves Moreira. 

Exauridos trinta minutos da prorrogação do Expediente, o Sr. Presidente 

prorroga o Expediente pelo prazo que se fizer suficiente. Dando continuidade 

à discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira, e reitera 

o pedido de vista por até duas sessões. Colocado em votação, o pedido de 

vista, por duas sessões, fica “Rejeitado”. Para declarar voto, fazem uso da 

palavra os vereadores César Rogério Oliva, Bruna Chamas Biondi, Jander 

Cavalcanti de Lira, Américo Scucuglia  Junior, Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes,  Gilberto Costa Marques e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Em questão de 

ordem, a Vereadora Bruna Chamas Biondi pede a releitura da ementa do 

processo e que a votação seja nominal. Para encaminhar a votação, faz uso da 

palavra o vereador Fábio Soares de Oliveira. O Sr. Presidente faz releitura da 

ementa do processo. Questão de ordem, faz uso da palavra o Vereador Gilberto 

Costa Marques. Colocado em votação, o processo fica “Aprovado, com votos 

contrários dos vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, 

César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Questão de ordem, o vereador Jander Cavalcanti de Lira pede a verificação 
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nominal da votação. O Sr. Presidente procede à verificação da votação.  Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, 

Jander Cavalcanti de Lira, Matheus Lothaller Gianello, Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa, César Rogério Oliva e Gilberto Costa Marques. Esgotados 

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

vinte e duas horas e vinte e três minutos, encerrada a presente Sessão. Para 

constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ......................................................... 
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