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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

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

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 17ª 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. 0930/13. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.667, de 02/06/21. “Ciente”. Processo nº. 

0816/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.664, de 26/05/21. “Ciente”. Processo nº. 

2425/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.665, de 01/06/21. “Ciente”. Processo nº. 

2408/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a autorização 

para veículos do transporte escolar urbano, regularmente permissionados pelo 

setor de regulamentação de transporte municipal, realizarem transporte 

alternativo e dá outras providencias.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de 

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2409/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Projeto de Lei que "Institui a 'campanha varal solidário, de incentivo à doação de 

roupas a pessoas de vulnerabilidade social, no munícipio de São Caetano do Sul 

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

e Orçamento”. Processo nº. 2410/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre normas de segurança e de manutenção em brinquedos dos 

parques infantis localizados em estabelecimentos de educação infantil e ensino 

fundamental, 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. 2423/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Institui o 'Parque para Todos', direcionado à recreação de pessoas com e sem 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2424/21. Caio Martins Salgado. 

Projeto de Lei que "Cria a Central de Intermediação em LIBRAS" e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 2440/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Reconhece o atendimento nas agências bancárias como serviço essencial, 

incluindo todos os bancários e pessoal de apoio na lista de prioridade de vacinação 

contra o COVID-19 no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2446/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei 

que "Determina que os serviços de entrega de materiais, condimentos alimentícios 

e demais produtos adquiridos, pelo poder público, tenham registro fotográfico no 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2447/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Projeto de Lei que "Institui o selo 'Empresa Responsável pela Inclusão', 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. 2465/21. 

Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que " fixa critérios para a instituição de 

datas comemorativas no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2473/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo doar máscaras 

de proteção transparentes a entidades sem fins lucrativos, que atendam pessoas 

com deficiência auditiva parcial ou total, enquanto perdurar os efeitos de 

pandemias como o novo coronavírus, no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2474/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui o 'Programa Epidemia não Frequenta à Escola', no âmbito 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. 

2475/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa de 

Incentivo e Desconto - IPTU Ambiental', 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. 2479/21. Américo Scucuglia Junior E 

FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a liberação 

de entrada de animais de estimação em todos os espaços públicos e privados de 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2489/21. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Institui o programa 'Higiene 

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

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

2490/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Determina que enquanto 

perdurar a pandemia da COVID-19, fica vedada a realização de despesas com 

publicidade pelos poderes legislativo e Executivo Municipal e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 2492/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Institui o 'Programa Bicicleta Brasil (PBB)', 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. 2493/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a orientação aos pais 

objetivando os Primeiros Socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 

estranho e prevenção de morte súbita de crianças 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. 2494/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa e acrescenta parágrafo único ao artigo 

1º da Lei nº 4.144 de ,19 de maio de 2003, que dispõe sobre a criação da campanha 

contra a pedofilia, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2495/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o programa 'Emprego Cidadão' a 

pessoas participantes de programas de tratamento de dependência química, no 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2496/21. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proteção e cuidados com os 

animais comunitários e transitórios que tenham sido abandonados nas vias 

públicas, 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. 2497/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre programa de controle e monitoramento de epidemias na Rede 

Municipal de Ensino - Epidemia Não Vai à Escola, para o acompanhamento e 

mitigação da epidemia do novo coronavírus COVID-19, nas unidades escolares 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2498/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 3º da 

Lei nº 4.068, de 7 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. 2499/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Proíbe a condução de animais presos a 

veículos, motorizados ou não, por meio de cordas, coleiras, correntes ou quaisquer 

outros meios, independente da finalidade, no município de São Caetano do Sul e 

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

Orçamento”. Processo nº. 2500/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre descarte de máscaras, luvas, protetor facial (viseira), capas e 

outros materiais usados na proteção contra o coronavírus COVID-19 ou outros 

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

Processo nº. 2491/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei complementar que 
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"Dispõe sobre a concessão de desconto no IPTU dos imóveis que tenham árvores 

vivas plantadas em suas calçadas, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos nºs. 2364/21 a 

2369/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: as providências 

necessárias para a disponibilização de equipamentos já existentes no âmbito da 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, objetivando a transmissão online e 

ao vivo via Youtube de peças teatrais, apresentações musicais, dentre outras 

atividade relacionadas à cultura, com possibilidade de arrecadação de valores a 

serem rateados como renda complementar aos artistas e "staff" envolvidos nos 

projetos transmitidos; a manutenção dos brinquedos do parque infantil, situado a 

praça dos Imigrantes; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

com auxílio de todos os tipos de viaturas, na esquina das ruas Capivari e José 

Salustiano, no bairro Mauá; laboriosos estudos para que seja utilizada as imagens 

das câmeras de monitoramento da Prefeitura Municipal, localizadas nas 

imediações das ruas Capivari e José Salustiano, no bairro Mauá, com a finalidade 

de coibir a prática de assaltos e identificar os meliantes; a reforma e manutenção 

do passeio público na rua Major Carlos Del Prete, altura do numeral 705; e o 

recapeamento asfáltico da rua Major Carlos Del Prete, altura do numeral 705. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2372/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando prioridade na vacinação contra a COVID-

19, das mães lactantes residentes no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 2373/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a colocação de um poste de luz na alameda Conde de Porto Alegre, 

altura do nº 1.482. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2374/21 e 2375/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que sejam realizados estudos a fim de 

que seja pago adicional de insalubridade conforme definido na CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho aos agentes operacionais, colaboradores dessa 

autarquia que trabalham na rede de esgoto do município de São Caetano do Sul; 

e a realização do teste do pezinho expandido em toda rede pública de saúde do 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2376/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

poda das árvores e manutenção dos jardins da praça Erasmo Batissaco, situada na 

rua da Eternidade, 13, bairro Mauá, São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2378/21 e 2379/21. Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

melhorar a iluminação pública na praça localizada entre as ruas Francisco 

Falzarano, Nelsom e Domitila no bairro Nova Gerty; e que implante no 

planejamento pedagógico da rede pública municipal de ensino infantil, a 
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disciplina de cidadania. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2380/21. Matheus 

Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua 

Waldemar Fantinatti, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2381/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando isentar os doadores de sangue do pagamento de taxas de inscrição em 

concursos públicos municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2382/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

a disponibilização de cones para organização de drive thru solidário. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2384/21 e 2385/21. Cícero Alves Moreira. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização e limpeza da praça Cezário Migliani, no final da rua 

Henrica Grigoletto Rizzo com a alameda Conde de Porto Alegre, no bairro Boa 

Vista; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da 

praça Cezário Migliani, entre as ruas Henrica Grigoletto Rizzo e alameda Conde 

de Porto Alegre, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2388/21 a 2391/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize 

estudos para a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e 

artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora acima de 65 decibéis; em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, que realizem 

estudos para a implantação de uma passarela ligando a EMEF Eda Mantoanelli 

ao clube ABREVB, para a criação de um "Clube Escola", no munícipio; que 

realize estudos para a implantação do exame de sangue Creatinofosfoquinase 

(CPK), na triagem neonatal da rede pública; e que realize estudos para a criação 

de um cadastro para regulamentar a profissão dos catadores de recicláveis. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2402/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao 

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

versando sobre a obrigatoriedade de afixação de dispensadores de álcool em gel, 

nos veículos de transportes coletivos de passageiros, no município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2403/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o retorno imediato do Programa Agente Cidadão 

Sênior. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2404/21 a 2407/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre transporte coletivo de escolares no âmbito do município de São Caetano do 

Sul, a fim de autorizar a substituição imediata do condutor em casos de 

enfermidades; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

instituição, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, a "Semana de Conscientização sobre a Alergia Alimentar"; 
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instalação de feira livre de produtos orgânicos, no estacionamento do 

ParkShoppingSãoCaetano; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando 

sobre instituir a obrigatoriedade de afixação de cartaz indicativo de local com alto 

índice de contaminação por contato, nos caixas eletrônicos das agências bancárias 

do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2411/21 e 2412/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

dispensers de álcool em gel nas dependências do Velório Municipal, localizado 

na rua Rio Grande do Sul, 790 - bairro Santo Antônio; e a criação de plataformas 

digitais e páginas oficiais nas redes sociais, como Facebook e Instagram, bem 

como no Youtube e Wathsapp, da "Casa do Artesão", a fim de divulgar e efetuar 

vendas de forma online dos produtos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2414/21 a 2419/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

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

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instituição da "Campanha Varal 

Solidário, de incentivo à doação de roupas a pessoas de vulnerabilidade social; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre normas de segurança e 

de manutenção em brinquedos dos parques infantis localizados em 

estabelecimentos de educação infantil e ensino fundamental, públicos e privados; 

a obrigatoriedade dos estabelecimentos comercias de alimentícios de separar um 

espaço para produtos que não contenham glúten em sua composição; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instituição de "Campanha Abril 

Marrom, de Prevenção e Combate às Diversas Espécies de Cegueira"; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a autorização para veículos do 

transporte escolar urbano, regularmente permissionados pelo setor de 

regulamentação de transporte municipal, realizarem transporte alternativo; e a 

implantação de feira livre de produtos orgânicos na rua da Paz, s/n, no bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2421/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação do cadastro da 

“xepa” para vacinação da COVID-19 no município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2426/21 a 2429/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão da 

alameda Araguaia, com o auxílio de todos os tipos de viaturas; a criação de um 

plano de acolhimento psicoemocional para bebês, crianças, adolescentes e jovens 

que ficaram órfãos ou perderam pai ou mãe devido a COVID-19, no município; a 

manutenção da iluminação pública ao longo de toda extensão da alameda 

Araguaia; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas ao longo da 

rua Pelegrino Bernardo, no bairro Olímpico, nas proximidades da quadra de 

Futebol Society, altura do numeral 469. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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2432/21 e 2433/21. Bruna Chamas Biondi. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a pronta 

adequação da Rede Municipal de Ensino às novas diretrizes da Lei federal 

14.164/2021; e a vacinação dos profissionais da educação das escolas particulares. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2434/21 a 2436/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que seja contratado psicólogos e assistentes sociais 

nas escolas públicas municipais para que trabalhem em conjunto no retorno das 

aulas presenciais; para que seja incluído na grade curricular das escolas 

municipais a "Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher" em todo 

mês de março, conforme determina a Lei nº 14.164, de 10 de junho de 2021; e a 

implantação de mediação escolar na Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2437/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que sejam priorizadas as consultas e exames, na 

rede pública de saúde, de pacientes que são usuários de medicamentos de uso 

contínuo no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2438/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalar 

faixa de pedestre elevada, conhecida como “lombofaixa”, na rua Engenheiro 

Rebouças próximo ao nº 430. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2439/21. 

Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

instalar uma base fixa de segurança na praça da Bíblia, localizada na rua Pedro 

José Lorenzini, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2442/21. Caio 

Martins Salgado E OUTROS. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a realização de cursos de capacitação na área de educação especial e 

inclusiva, aos educadores da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2445/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a instalação de aparelhos de ginásticas nos mesmos moldes 

dos já existentes em vários pontos da cidade, na rua Tapajós esquina com rua 

Oriente. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2449/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando incluir nos grupos 

prioritários na vacinação da COVID-19 em caráter de emergência, os grupos de 

taxistas, transporte de escolares e instrutores de auto-escola na cidade São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2450/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando criação de ampla 

campanha de estímulo a regularização de títulos eleitorais cancelados na cidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2452/21 e 2453/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a participação efetiva de todos os comerciantes no 

projeto de revitalização do Centro; e o estudo de implementação do projeto das 

"Villas do Idoso". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2454/21. Matheus 
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Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda 

de árvore, situada na rua Rio de Janeiro 1248, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2457/21 a 2459/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da rua Manoel Coelho altura do número 700; a instalação de uma base 

fixa da Polícia Militar, nas imediações da rua Manoel Coelho, altura do número 

700; e que seja reestabelecido a iluminação pública no poste, sito à estrada das 

Lágrimas, 1270, continuação a rua Pasteur, no bairro Jardim São Caetano. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2461/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de lombofaixa na rua Martim 

Francisco, nºs. 471/ 472, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2466/21 a 2468/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação 

de assistência psicológica e psiquiátrica aos servidores da Guarda Civil Municipal 

(GCM); reforma e ampliação do Centro de Triagem Neonatal e Estimulação 

Neurossensorial (CTENEN) permitindo o acesso integrado com a Fundação 

Municipal Anne Sullivan; e a criação de uma creche para idosos municipal. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2476/21 e 2477/21. Magali Aparecida Selva 

Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que envie uma equipe de campo para realizar os 

serviços de pintura de faixa amarela no meio feio e instalação de placas de 

proibido estacionar na rua São Paulo, altura no nº 2.058; e que envie uma equipe 

de campo para realizar pintura de faixa amarela e instalação de placas, na alameda 

São Caetano, nº 07 - Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2481/21. 

Thaiane Spinello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que adote 

medidas a fim de melhorar o sistema de agendamento da vacinação, aumentando 

a capacidade de tráfego no site com o objetivo de evitar, ou ao menos diminuir, 

os travamentos relatados por munícipes. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2484/21 a 2488/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: melhorias no 

sistema de agendamento (https://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br) da 

vacinação do corona vírus, com a implantação de opção para impressão e consulta 

do protocolo de agendamento; a instalação de uma lixeira padrão azul no poste 

situado à rua Luis Fiorotti, altura do numeral 802, bairro Olímpico; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas da GCM nos entornos da praça da 

Bíblia, com vistas à preservação da paz e sossego público, bem como coibir a 

aglomeração de pessoas, o consumo de álcool por menores de idade, o consumo 

de drogas no local, bem como a prática de atos libidinosos ao ar livre; as 

diligências necessárias para que se proceda a fiscalização de bares e comércios de 
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bebidas alcoólicas nos entornos da praça da Bíblia, objetivando a averiguação da 

regularidade de funcionamento desses estabelecimentos, bem como do 

atendimento das restrições impostas por força do Plano São Paulo e decretos 

municipais em razão da pandemia; e a contratação e/ou disponibilização de 

psicólogos(as) para atuarem nas escolas públicas municipais, em detrimento da 

volta as aulas presenciais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2501/21. Ródnei 

Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça da Bíblia, 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2504/21 e 2505/21. Caio Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a contratação de médico ortopedista infantil para o 

atendimento no Hospital Infantil Márcia Braido, localizado na rua Luís Louzã, 48 

- bairro Olímpico; e Indicação ao Senhor Prefeito, objetivando a ampliação do 

prédio do Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial - 

CTENEN, se possível utilizando o atual prédio da Secretaria Municipal dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, já que ambos 

estão situados na alameda Conde de Porto Alegre - bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2370/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

respeitável Loja Simbólica Miosótis ABC 838. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2371/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Governo do Estado de São Paulo, visando apurar a 

viabilidade da inserção de mães lactantes nos grupos prioritários para recebimento 

da vacina contra a COVID-19. 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. Pela ordem, 

faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 2386/21. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da praça Cezário Migliani, no 

final da rua Henrica Grigoletto Rizzo com a alameda Conde de Porto Alegre, no 

bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2387/21. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações aos pastores evangélicos de São Caetano do Sul. 

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

Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Cícero Alves Moreira. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2393/21. César Rogério 

Oliva e Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
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Excepcionais - São Caetano do Sul , por ter completado 57 anos no dia 10 de 

junho de 2021. 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 Caio Martins Salgado, Gilberto Costa 

Marques, César Rogério Oliva e Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Processo nº. 

2394/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Dr. Ronaldo Toussunian - Delegado 

Seccional de São Bernardo do Campo, pela realização da operação ABC Mais 

Segura, realizada em 02 de junho de 2021, de forma regionalizada e integrada pela 

Polícia Civil, Polícia Militar e guarda municipal de São Caetano do Sul. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2395/21. César Rogério Oliva. 

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

ao Dr. Paul Henry Bozon Verduraz - Delegado de Polícia pela realização da 

operação ABC Mais Segura realizada em 02 de junho de 2021, de forma 

regionalizada e integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal 

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

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

2396/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à GCM Claudinei da Silva Magalhães - 

Comandante da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul, pela realização 

da operação ABC Mais Segura realizada em 02 de junho de 2021, de forma 

regionalizada e integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e guarda municipal de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2397/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, 

Comandante do CPA/M6 - Comando de Policiamento de Área Metropolitano, 

pela realização da operação ABC Mais Segura realizada em 02 de junho de 2021, 

de forma regionalizada e integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e guarda 

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

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

Processo nº. 2398/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Drª Luciara de Cássia da Costa 

Campos - Delegada Titular de São Caetano do Sul pela realização da operação 

ABC Mais Segura realizada em 02 de junho de 2021, de forma regionalizada e 

integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e guarda municipal de São Caetano 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2399/21. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações ao capitão PM Rodrigo Rocco Razuk Maluf - Comandante da 3ª 

cia. PM do 6º BPM/M pela realização da operação ABC Mais Segura realizada 

em 02 de junho de 2021, de forma regionalizada e integrada pela Polícia Civil, 

Polícia Militar e guarda municipal de São Caetano do Sul. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2400/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando a inclusão dos frentistas de postos gasolina na prioridade na 

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

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

nº. 2401/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando a inclusão de garis e lixeiros 

na prioridade na vacinação da COVID-19. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2413/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

ao Ministro da Economia, Senhor Paulo Guedes e a toda equipe do Ministério, 

pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da recuperação econômica do país, 

pela recuperação em “V” da Economia Brasileira, mesmo diante da crise de saúde, 

política, social e financeira. Colocado em discussão, fazem uso da palavra os 

vereadores Bruna Chamas Biondi e Jander Cavalcanti de Lira. O Sr. Presidente 

solicita, o Vereador Cícero Moreira Alves assume a presidência da Mesa. Dando 

a continuidade à discussão, faz uso da palavra o vereador Gilberto Costa Marques. 

O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Dando a 

continuidade à discussão, faz uso da palavra o vereador Marcos Sergio Gonçalves 

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

votação, fica "Pendente Discussão e Votação". Processo nº. 2420/21. Fábio 

Soares de Oliveira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações à Fundação Pró-Memória que lança edição da Revista 

Raízes, pela edição 63 da Revista Raízes. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2422/21. Caio Martins Salgado. Requerimento 

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

rua Pelegrino Bernardo e imediações - bairro Olímpico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2430/21. César Rogério Oliva. Moção de apoio à 

Câmara dos Deputados, em apoio a aprovação do Projeto de Lei - PL 399/15 de 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2431/21. César Rogério Oliva. Moção 

de apoio ao Deputado Federal Fábio Mitidieri - PSD/SE, pela autoria do Projeto 

de Lei - PL 399/15 de 23 de fevereiro 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. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2441/21. 

Eclerson Pio Mielo e Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à José Police Neto, pela sua posse, 

na data de 12 de junho de 2021, no cargo de Secretário de Comunicação, lotado 

na Prefeitura Municipal de Santo André. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2443/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento 

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

realize estudos para um policiamento mais ostensivo e preventivo na praça da 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2444/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à equipe de Telemedicina de São Caetano do 

Sul, que atente pelo plantão COVID-19, com dedicação e união às demandas da 

saúde pública e dignificado nossa sociedade, neste momento tão difícil que o 

mundo inteiro se encontra. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2448/21. Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa Enel - Distribuição São Paulo visando a liberação do espaço da rua 

Nazareth, altura do 111, em frente a EMEI Prof. Telma Silvia de Aguiar Brito, do 

bairro Santa Paula, para fazer um cachorródromo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2451/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento 

solicitando envio de ofício à ACISCS - Associação Comercial e Industrial de São 

Caetano do Sul visando a participação efetiva de todos os comerciantes no projeto 

de revitalização do Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2460/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Manoel 

Coelho altura do número 700. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2462/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Prefeito do 
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município de Santo André, Senhor Paulo Serra, pelo notável trabalho realizado 

nas áreas econômica e administrativa, resultante na economia de gastos em 

benefício da cidade e de sua população. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2464/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

ao Grande Oriente do Brasil pelos seus 199 anos, comemorado no dia 17 de junho 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2469/21. 

Américo Scucuglia Junior. Moção de apoio ao governo federal, para que inclua 

os guardas municipais como beneficiários do programa casa própria para agentes 

de segurança pública. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2470/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, interino, Tite Campanella e pela inclusão da cidade de São Caetano do 

Sul no "Time Brasil - Medidas de Combate à Corrupção", trazendo para a cidade 

uma economia de R$ 95 milhões ao contingenciar (enxugar) despesas. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2471/21. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Congratulações aos professores, funcionários, voluntários, e diretoria da APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Caetano do Sul, pelos seus 

57 anos de existência, comemorados no dia 10 de junho de 2021, por seu brilhante 

trabalho e exemplo de amor e dedicação ao próximo realizado pela entidade. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2478/21. Magali 

Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações pelo 30º aniversário de criação da Fundação Pró-

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

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

Processo nº. 2482/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas a intensificação das 

rondas ostensivas nos entornos da praça da Bíblia, com vistas à preservação da 

Paz e sossego público, bem como coibir a aglomeração de pessoas, o consumo de 

álcool por menores de idade, o consumo de drogas no local, bem como a prática 

de atos libidinosos ao ar livre. 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 
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sobre a internet nas escolas públicas. Colocado em discussão, ninguém desejando 

fazer uso da palavra é esta encerrada. Devido ao exaurimento do tempo regimental 

para esta fase, fica "Pendente discussão e votação". Processo nº. 2377/21. 

Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Francisca Maria da 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2392/21. 

Eclerson Pio Mielo e Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Kelly 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2480/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Carmela Paolini 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2502/21. Daniel 

Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Maria do Valle. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2503/21. Daniel Fernandez Córdoba 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Valter Ribeiro. 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. 

Exarido o tempo regimental para a fazer 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 

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

Munhoz assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Caio 

Martins Salgado, César Rogério Oliva, Cícero Alves Moreira, Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa, Gilberto Costa Marques, Jander Cavalcanti de Lira, Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes, Matheus Lothaller Gianello e Roberto Luiz Vidoski.  O 

Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente 

prorroga a Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Ródnei 

Claudio Alexandre, Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Para fazer um comunicado 

relevante, usa da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. 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. 
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Item - I Processo nº 0142/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Acrescenta alínea “j” ao artigo 1º da Lei nº 410, 

de 14 de janeiro de 1954, que dispõe sobre a proibição de ruídos ou sons 

excessivos e evitáveis que possam perturbar o sossego público e dá outras 

providências”. 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. Para encaminhar a votação, 

fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva, Bruna Chamas Biondi, 

Jander Cavalcanti de Lira, Caio Martins Salgado, Gilberto Costa Marques e 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno, com voto contrário da Vereadora Bruna Chamas Biondi”. Item - II 

Processo nº 0374/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e votação 

únicas do parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Reconhece as práticas de atividade 

física e exercício físico, ministradas por profissional de Educação Física, como 

essenciais para a população do Município de são Caetano do Sul e dá outras 

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

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

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

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

“Arquive-se”. Item - III Processo nº 0706/21. 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 

inclusão de folha de boleto bancário, no carnê do IPTU, sugerindo contribuição 

voluntária destinada ao amparo, proteção e bem-estar animal, 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. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer, com voto contrário dos 

vereadores Bruna Chamas Biondi. César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se.” Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

Vereadores Gilberto Costa Marques, Matheus Lothaller Gianello, Américo 

Scucuglia Junior, Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério Oliva. O Presidente 

solicita e o Vereador Cícero Moreira Alves, assume a presidência da Mesa. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Fábio Soares Oliveira. O 2º 

Secretário, Marcel Franco Munhoz dá prosseguimento à leitura da Ordem do Dia. 

Item - IV Processo nº 0871/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Proíbe a comercialização e o uso de coleira de 

choque em cães, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da 
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Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém 

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

o Vereador Gilberto Costa Marques pede Vista do processo por 2 (duas) 

Sessões. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 2 (duas) 

Sessões, com voto contrário dos vereadores Bruna Chamas Biondi, César Rogério 

Oliva, Américo Scucuglia Junior, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. Item - V Processo nº 2111/21. Bruna Chamas Biondi. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável à 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. Em encaminhamento de votação, o Vereador Gilberto 

Costa Marques pede Vista do processo por 1 (uma) Sessão. Colocado em 

votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 1 (uma) Sessão”. Para declarar 

voto, fazem uso da palavra os vereadores Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Eclerson 

Pio Mielo, que em seguida reassume a Presidência da Mesa e convoca o Plenário 

para duas Sessões Extraordinárias a ser realizada nesta sexta-feira, a partir das 

onze horas da manhã. Esgotados os motivos que nortearam a presente 

convocação, o Sr. Presidente declara, às vinte horas e cinquenta e quatro 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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