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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS VINTE E DOIS 

DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e quarenta 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. As Atas da 18ª Sessão Ordinária 

e 12ª e 13ª 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 do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.650, de 03/05/21. “Ciente”. Processo nº. 2554/21. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.668, de 10/06/21. “Ciente”. Processo nº. 2564/21. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.669, de 11/06/21. “Ciente”. Processo nº. 2584/21. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Altera o inciso X do art. 1º da Lei nº 5.915, de 

14 de dezembro de 2020 e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2510/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

remoção dos cabos e fiações aéreos excedentes e sem uso, instalados por 

prestadoras de serviços que operam no município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2511/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui o 'programa horta educativa", 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. 2512/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Altera a redação do artigo 2º 

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. 2516/21. 

Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Assegura a toda mulher vítima de 

violência sexual a prioridade absoluta ao atendimento psicológico em toda a 
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rede municipal de saúde da cidade de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2529/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Altera o art. 1º da Lei nº 5.239, de 11 de novembro de 2014, que trata da 

obrigatoriedade de afixar cartaz com telefone para denúncia de maus tratos 

contra animais, nos locais e na forma que especifica e dá outras providencias.". 

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

nº. 2532/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que "Institui, no 

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

'Virada Esportiva' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2533/21. Gilberto Costa 

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

do Município de São Caetano do Sul, a 'Virada Cultural' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2535/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Estabelece a instalação de avisos que informem sobre a localização 

do botão de emergência e dispositivos de segurança com indicação tátil e em 

braile nas escadas rolantes, 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. 2536/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de 

elevadores, instalados em edifícios de uso habitacional coletivo, comercial e de 

serviços públicos ou 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. 2537/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui o sistema 'Adoção Inclusiva' da Academia 

ao Ar Livre 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. 2562/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, 'Dia de Conscientização sobre a Doença Celíaca' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2563/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Institui 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 e da outras providências.". “Às 

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

2567/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que " fica instituído, no 

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

'Dia de Conscientização sobre Sepse' e dá outras providências.". “Às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

2568/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Acresce os artigos 2-

A e 2-B à Lei 4.313, de 06 de setembro de 2005 que, institui a Campanha 

Permanente de Conscientização e Doação Voluntária de Sangue, no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2585/21. Caio Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a realização de triagem para 

diagnóstico precoce de transtornos do desenvolvimento infantil, em educandos 

do primeiro ano do ensino Fundamental I, matriculados nas escolas da Rede 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2595/21. Cícero Alves 

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

do Município de São Caetano do Sul, a 'Campanha Junho Violeta - mês de 

conscientização sobre o combate à violência contra a pessoa idosa', e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2596/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre o resgate seguro e adoção responsável de animais, no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2602/21. 

Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei que "Altera a redação da ementa e o art. 

1º da Lei nº 5.648, de 29 de junho de 2018, que instituiu a 'campanha de 

conscientização e orientação sobre artrite reumatoide', no município de São 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2603/21. Mesa Diretora. 

Projeto de resolução que "Autoriza a Mesa Diretora da Câmara Municipal a 

transferir para a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, os bens que 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2608/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Autoriza o executivo a promover o curso extracurricular de 

empreendedorismo, junto aos alunos do ensino médio das escolas públicas do 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2609/21. 

Magali Aparecida Selva Pinto. Projeto de Lei que "Autoriza a instituição da 

'Justiça Restaurativa', pelo Poder Executivo, no âmbito das escolas da Rede 

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

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

2561/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Moção de Repúdio ao ataque 

homofóbico praticado pelo Padre da Pastoral da Família, da paróquia de 

Tapurah, Paulo Antônio Muller aos repórteres Pedro Figueiredo e Erick 

Ranielli, no último domingo (13/6). “À Comissão de Justiça e Redação”. 
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Processos nºs. 2506/21 e 2507/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o retorno dos Festejos Comemorativos do aniversário de São 

Caetano do Sul; e o retorno da realização da tradicional Festa Italiana de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2514/21. César Rogério 

Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de vagas 

destinadas as pessoas com autismo no estacionamento das repartições públicas 

municipais de nossa cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2517/21 e 

2518/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o retorno da caminhada 

cívica "7 de Setembro", em São Caetano do Sul no ano de 2021; e a 

implementação de uma faixa elevada ou qualquer outro mecanismo que coíba 

os acidentes na ligação do viaduto dos Autonomistas com a avenida Dr. 

Rodrigues Alves e rua Perrella, no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2520/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que seja recapeado todo o asfalto do parque Espaço 

Verde Chico Mendes e que seja niveladas as calçadas próximas ao lago, em 

direção a escada. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2524/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação do 

disque denúncia municipal, para maus-tratos contra animais, no âmbito 

municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2525/21 e 2526/21. Matheus 

Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de carteirinha de 

identificação para utilização da pista de "skate"; e a instalação de arame farpado 

ou outro meio de proteção acima do portão da pista de "skate". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2528/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no antigo espaço clube recreativo esportivo Tamoyo, na rua 

São Paulo, 200 - Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2530/21 

e 2531/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de uma 

farmácia municipal 24h no município; e a contratação de especialistas em 

neurocirurgia. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2538/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manifestação 

formal de interesse, por parte do município, em participar do Programa 

Nacional das Escolas Cívico-Militares - PECIM. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2542/21 e 2543/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a colocação de corrimão por toda extensão da travessa Manoel 

Cardoso, situada no bairro Oswaldo Cruz; e a disponibilização de um médico 
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para realização de exames 24 horas no setor de diagnóstico por imagem do 

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, nos finais de semana. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2544/21. César Rogério Oliva. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando ampliação da estrutura física das 

instalações do Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial, 

localizado na alameda Conde de Porto Alegre, 800 - bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2545/21 a 2548/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que viabilize a escala da atividade diferenciada 

da Guarda Civil Municipal que seja realizada em 6 (seis) horas por dia, haja 

vista que atualmente são realizadas por 9 (nove) horas e uma hora de descanso 

e refeição, não havendo pagamento de vale refeição; que disponibilize de forma 

pública e transparente a escala da atividade diferenciada em todos os murais 

das bases da Guarda Civil Municipal (GCM), bem como seja dada a opção aos 

GCMs a possibilidade de escolha e permuta dos dias dessa atividade; que a 

escala diferenciada do final de semana da Guarda Civil Municipal seja realizada 

em caráter de prioridade aos servidores que laboram nos dias de expediente, ou 

seja, de segunda a sexta-feira; e estudos alterar a sanção, consistente o 

impedimento de exercício da atividade diferenciada, por 30 dias subsequentes, 

a servidor da Guarda Civil Municipal, pelo alto comando, que venha a faltar da 

atividade diferenciada, mesmo que por uma única vez, de modo que a 

quantidade de faltas corresponda a quantidade de dias de impedimento 

sancionatório, e não 30 dias. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2549/21. 

César Rogério Oliva e outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

possibilidade de desistência de prestar serviço na atividade operacional 

diferenciada, sem qualquer tipo de penalidade, desde que comunicada com pelo 

menos 24h de antecedência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2550/21 e 

2551/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma e ampliação 

da pista de skate localizada no Centro; e a aquisição de 03 (três) equipamentos 

drones, para uso pelas Forças de Segurança de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2555/21 a 2558/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: serviço de poda de árvore e raiz, com liberação do passeio 

para trânsito dos pedestres, em frente ao numeral 1486/1488, da alameda São 

Caetano, bairro Santa Maria; a criação do Centro Dia; serviço de poda de árvore 

e melhora da iluminação de rua, na altura do numeral 99, da rua Winston 

Churchill, bairro Jardim São Caetano, conforme dispõe; e a utilização do 

Método Aba nas escolas da Rede Municipal de Ensino para alunos da inclusão 
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portadores de Transtornos de Espectro Autista (TEA). “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2559/21 e 2560/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a urgente instalação de bebedouros e torneiras na praça das 

Andorinhas, localizada no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul; e a 

implantação de um espaço pet na praça das Andorinhas, localizada no bairro 

Santa Maria, em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2565/21 e 2566/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize 

estudos para que pessoas atendidas pelo SAMU, que possuem plano de saúde 

ou condições de arcar com os custos sejam levadas para hospitais privados; e 

que realize estudos para que se faça cumprir a Lei Municipal 5.344 de 25 de 

setembro de 2015. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2570/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de 

oficina de dj, no espaço denominado “Estação Cultura”, localizado na rua 

Serafim Constantino s/n - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2573/21 a 2576/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

implementação da Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para 

os alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no Centro de Triagem 

Neonatal e Estimulação Neurossensorial - CETEN, localizado à alameda 

Conde de Porto Alegre, nº 800, bairro Santa Maria; a inclusão da escala da 

atividade operacional diferenciada no portal do servidor, para que os guardas 

civis municipais, mediante "login" e senha que já detêm, possam consultar seus 

dias de plantão durante as folgas na referida atividade; o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre o acréscimo de pelo menos 30% no valor 

da diária da Atividade Operacional Diferenciada desempenhada aos finais de 

semana de feriados, calculados sobre o valor normal do dia útil trabalhado; e o 

retorno de um profissional especializado em ortopedia infantil, ao Hospital 

Infantil e Maternidade Márcia Braido, localizado à rua Luiz Lousã, nº 48, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2577/21 a 2580/21. César 

Rogério Oliva e outros. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a redução da jornada de trabalho durante a prestação 

de serviços na atividade operacional diferenciada para 6h diárias, formalizando 

o que de fato já vinha ocorrendo no município em razão da falta de reajuste do 

valor pago por diária nesta operação desde o ano de 2014; o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre o reajuste em pelo menos 30% no valor 

da diária da Atividade Operacional Diferenciada desempenhada pelos guardas 

civis municipais; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 
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critérios claros e objetivos para a formação da escala dos guardas civis 

municipais voluntários para prestarem serviços na atividade operacional 

diferenciada, eliminando-se as possibilidades de favorecimentos de uns em 

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

sobre a possibilidade de escolha de inscrição para o voluntariado em atividade 

operacional diferenciada exclusivamente em finais de semana e feriados, ou de 

segundas às sextas-feiras, a critério do Guarda Civil Municipal. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2582/21 e 2583/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de mapas táteis nos principais pontos da cidade, 

em parques, terminais rodoviários, teatros, museus e próprios municipais que 

realizam atendimento ao público presencialmente; e a retomada da Orquestra 

Filarmônica de São Caetano do Sul - OFSCS. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2587/21 a 2589/21. Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

proceda o reparo dos equipamentos da academia da terceira idade localizados 

na praça Maria Salete Bento Cicaroni, alameda São Caetano, altura do nº 1686; 

que providencie o abastecimento de detergente nos banheiros e instale mais 

dispensers de álcool em gel a serem espalhados pelas dependências do parque 

Espaço Verde Chico Mendes; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas em toda a extensão e imediações da rua Professor Antônio de 

Queirós Filho, principalmente às sextas feiras e fins de semana. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2597/21 a 2600/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: implementação de sala de descanso a enfermeiros, técnicos 

e auxiliares de enfermagem no Hospital Municipal de Emergências Albert 

Sabin; que seja firmada uma parceria com a Associação Paulista de Cirurgiões 

Dentistas (APCD) de São Caetano do Sul, visando promover o atendimento e 

tratamento odontológico a munícipes em reabilitação da COVID-19; a imediata 

abertura do agendamento para o público geral de faixa etária 45 à 49 anos para 

vacinação contra a COVID-19 em São Caetano do Sul; e a manutenção, 

reforma e compra de equipamentos médicos para o posto de enfermagem do 

Espaço Verde Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2605/21. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que 

seja criada uma lombada, na rua Vital Brasil Filho, altura do número 435. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2606/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas na rua Perrella e imediações - bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2413/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

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

fica "Pendente votação". Processo nº. 2513/21. Américo Scucuglia Junior. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao GCM 3ª Classe Alexsandro Batista de Souza e ao GCM 3ª 

Classe Nilson Santana da Silva, pelos relevantes serviços prestados a Guarda 

Civil Municipal e ao município. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2515/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Parkshopping São Caetano visando a implementação de vagas no 

estacionamento exclusivas para pessoas com autismo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2521/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à ONG SOS Cidadania Animal, pela excelência na luta em 

defender os interesses daqueles que não têm voz: "os animais". Colocado em 

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

encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti 

de Lira e Gilberto Costa Marques. Colocado em votação, fica “Aprovado, com 

abstenção do Vereador Fábio Soares de Oliveira”. Processo nº. 2527/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. 

do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do clube recreativo 

esportivo Tamoyo, rua São Paulo, 200 - Santa Paula. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2534/21. Magali Aparecida Selva Pinto e 

Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pela participação da Isadora Lazaro, 

classificada para a segunda fase do 'The Voice Kids'. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o vereador Gilberto 

Costa Marques. Processo nº. 2539/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações para a 

Universidade Federal do ABC pela criação de teste para COVID-19 com alta 

confiabilidade e baixo custo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

declarar voto, fazem uso da palavra a vereadora Bruna Chamas Biondi. 

Processo nº. 2552/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo João Agripino da 

Costa Doria Junior (João Dória) e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social de São Paulo (SDS S. paulo), por ter lançado do programa "Vale Gás", 

com o objetivo de atender famílias que vivem em estado de extrema 

vulnerabilidade social. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 2553/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito municipal, interino, Tite Campanella, ao serviço de águas, 

esgoto e saneamento ambiental de São Caetano do Sul - SAESA e Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, que atendendo a indicação de 

minha autoria nº 1798, está instalando rotatórias ajardinadas no município de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

César Rogério Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2569/21. 

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

de Voto de Congratulações ao Sonda Supermercados, pelo desenvolvimento do 

"Programa Sonda de Empregabilidade, Ambientação e Desenvolvimento de 

Pessoas com Deficiência" e pela oferta de vagas de trabalho para pessoas com 

deficiência, na unidade São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o vereador Caio Martins 

Salgado. Processo nº. 2571/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

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

Federal, Senhora Maria Rosas, pelo notável trabalho realizado na Câmara dos 

Deputados, e pela concessão da Emenda de nº 41190007, no valor de R$ 

200.000,00 para a compra de equipamentos de saúde e estruturação da rede de 

serviços de atenção primária à saúde destinada ao nosso município na data de 

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

palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar 

voto, faz uso da palavra o vereador Cícero Moreira Alves. Processo nº. 

2572/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Deputada Federal Policial, Senhora 

Katia Sastre, pelo notável trabalho, realizado na Câmara dos Deputados, e pela 

concessão da Emenda, no valor de R$ 100.000,00 destinada à saúde do nosso 

município na data de 15 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 Cícero 

Moreira Alves e Caio Martins Salgado. Processo nº. 2590/21. Thaiane 
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Spinello. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, 

visando rondas ostensivas em toda a extensão e imediações da rua Professor 

Antonio de Queiros Filho, principalmente às sextas feiras e fins de semana. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2601/21. 

Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD) - Regional São Caetano 

do Sul visando promover o atendimento e tratamento odontológico a munícipes 

em reabilitação da COVID-19. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2604/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando 

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

imediações das principais avenidas e bares de nossa cidade , no período 

noturno, principalmente às quintas-ferias, sextas-feiras, sábados e domingos, 

com intuito de restabelecer a ordem e a tranquilidade com parcimônia no 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2607/21. 

Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Perrella e imediações - bairro 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2610/21. 

Caio Martins Salgado e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Deputada Federal do Partido Liberal - 

PL, Kátia Sastre, em razão da destinação da emenda parlamentar no valor de 

R$ 100 mil reais, à São Caetano do Sul, voltada para o custeio de serviços de 

assistência hospitalar e ambulatorial. 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. Dando continuidade 

à discussão iniciada na 18ª Sessão Ordinária, fazem uso da palavra os 

Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Gilberto Costa Marques. Ninguém mais 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Devido ao exaurimento desta 

fase, fica "Pendente de Votação". Processo nº. 2581/21. Américo Scucuglia 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Sebastião Nunes da Silva. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2591/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Thereza Souza do Lago. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2592/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Petrucce. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2593/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Sebastião Nunes da Silva. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Sr. Presidente faz 

comunicado relevante. 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 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: César Rogério Oliva, 

Cícero Alves Moreira, Gilberto Costa Marques, Jander Cavalcanti de Lira, 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Matheus Lothaller Gianello. O Vereador 

Marcel Franco Munhoz, presidindo a Mesa, solicita e o Vereador Cícero 

Moreira Alves assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

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

Luiz Vidoski e Thaiane Spinello. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a 

presidência da Mesa. 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 0142/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 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. 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, com voto contrário da Vereadora Bruna Chamas Biondi”. 

O Sr. Presidente comunica ao Plenário que colocará em votação a dispensa da 

leitura da Emenda Única. Colocada em votação, a dispensa da leitura da 

Emenda Única fica “Aprovada”. Colocado em discussão à Emenda Única,  
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fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e Marcos Sérgio 

Gonçalves Fontes. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocada em votação, fica “Aprova a Emenda Única”. “Remeta-

se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para o entrosamento das 

Emendas e apresentar a Redação Final”.  Para declarar o voto, faz uso da 

palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. Item - II Processo nº 0050/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Jander Cavalcanti de Lira. Discussão e 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui noções, no âmbito do 

contraturno das escolas da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul, o 

curso de noções básicas sobre a Lei Federal nº 11.340/2006, Lei Maria da 

Penha, e o crime de feminicídio e dá outras providências”. Colocado em 

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

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

para votação, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes, 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 0435/21. 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 autorização à 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB, para cobrar pelos 

custos operacionais de serviços prestados em eventos, relativos à operação do 

sistema viário e dá outras providências”. Colocado em discussão, ninguém 

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

votação, o autor, Vereador Fábio Soares de Oliveira, pede o arquivamento do 

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

de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Para declarar voto, faz uso da palavra 

o Vereador Gilberto Costa Marques. Item - IV Processo nº 0809/21. César 

Rogério Oliva. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no 

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

‘Dia das Doenças Raras’ e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

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

favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra os Vereador César 

Rogério Oliva. O Sr. Presidente solicita e o Vereador Cícero Alves Moreira 

assume a presidência da Mesa. Dando continuidade à discussão, faz uso da 

palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, que, em seguida, reassume a 

presidência da Mesa. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Para declarar 

voto, faz uso da palavra o Vereador Caio Martins Salgado. Item - V Processo 

nº 0842/21. Fábio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 
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que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São 

Caetano do Sul, o mês ‘Julho Faixa Preta’ e dá outras providências”. Parecer 

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

e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”. O Sr. Presidente salienta ao Plenário que, segundo agenda de amanhã, 

a partir das dez horas da manhã, haverá Audiência Pública nesta Casa, para 

tratar do assunto Di Thieni, com a presença do Superintendente da CDHU, e 

dois representantes dos moradores, e respeitados os protocolos do COVID-19, 

a ser presidida pelo Vereador Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. O Sr. 

Presidente convoca os senhores vereadores para duas Sessões Extraordinárias, 

nesta quinta-feira, dia vinte e quatro, a partir dez horas da manhã. Esgotados os 

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

horas e vinte e dois 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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