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ATA DA 20ª 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 NOVE 

DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e oito 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 19ª Sessão Ordinária 

e da 14ª e 15ª Sessões Extraordinária 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. 2651/21. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Institui o Sistema de Coleta Seletiva dos 

resíduos recicláveis e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2656/21. Prefeitura 

Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando cópia do 

Decreto nº 11.670, de 16/06/21. “Ciente”. Processo nº. 2741/21. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único aos arts. 3º e 10º da 

Lei nº 5.628, de 19 de abril de 2018, que dispõe sobre a permissão para o 

exercício do comércio ambulante nas vias e logradouros públicos do município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2742/21. Prefeitura 

Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza a concessão de descontos e o 

parcelamento das mensalidades da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 

relativas aos meses de agosto a dezembro de 2021 e dá outras providências.". 

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

nº. 2622/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Projeto de Lei que "Institui o 

'Cartão Gestante' para aquisição de alimentos e fraldas para recém-nascidos às 

gestantes e puérperas, 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. 2626/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos, públicos e privados, 

no município de São Caetano do Sul, destinadas, exclusivamente, a veículos 

que transportem pessoas com transtorno do espectro autista, e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
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Orçamento”. Processo nº. 2633/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Institui o uso do cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação 

para identificação de pessoas com deficiências ocultas e/ou transtornos, no 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2636/21. César Rogério Oliva. 

Projeto de Lei que "Institui as diretrizes para implantação da política pública 

de valorização da família, 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. 2655/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei 

que "Institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes explicativos que 

demonstrem a aplicação da manobra da vida ou manobra de Heimlich 

(compressão abdominal), pelos restaurantes, lanchonetes, praças de 

alimentação em centros comerciais, shopping centers e estabelecimentos 

similares, no âmbito de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

2657/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Veda qualquer 

tipo de coação exercida por guardadores e lavadores de veículos (flanelinhas), 

no município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2658/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o aplicativo 'Tecla SAMU', no 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2659/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Determina a instalação 

de dispositivo de áudio para reprodução sonora de preços consultados em 

hipermercados, supermercados e demais estabelecimentos comerciais no 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2662/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a distribuição gratuita de exemplares 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei federal nº 8.069/90 , pelos nos 

cartórios de registro civil do município de São Caetano do Sul.". “Às 

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

2663/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 

observatório da economia popular solidária de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2680/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"dispensa do processo de avaliação médica para fins de revalidação do 'Cartão-

Defis' e da 'Carteira de Passageiro Especial Portadores de Necessidades 

Especiais', as pessoas com deficiência física, mental e as de caráter permanente, 

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. 
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2681/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Institui a Política 

Municipal de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e o 

atendimento especializado aos estudantes identificados com altas habilidades e 

superdotação 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. 2682/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Institui a Campanha de Incentivo à Doação de Cabelos para as Pessoas em 

Tratamento de Câncer, no âmbito municipal de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2695/21. Marcos Sergio G. Fontes e outros. Projeto 

de Lei que "Obriga o agressor a reparar o custo de tratamento e resgate do 

animal vítima de maus-tratos, 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. 2696/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Institui o Centro de Referência em Doenças Raras e o 

Programa de Mapeamento, Identificação e Cadastro de Pessoas com Doenças 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2697/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Institui a 'Campanha de Conscientização sobre a 

Esporotricose Felina', 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. 2698/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a divulgação de informações sobre obras públicas 

paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista 

para término, no âmbito do município de São Caetano do Sul.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2699/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui a 'Política de Coleta, 

Reciclagem e Transformação de Óleos e Gorduras em Biodiesel', no município 

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

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2700/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a prevenção audiovisual 

para os alunos 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. 2701/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Dispõe sobre a 'Campanha de Conscientização contra a 

Automedicação Animal', 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. 2725/21. Thaiane Spinello E OUTROS. Projeto de 

Lei que "Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Integrado de Tecnologia 

e Inovação do município de São Caetano do Sul - CITI e dá outras 
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providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 2726/21. Thaiane Spinello. Projeto de Lei que 

"Proíbe no âmbito do município de São Caetano do Sul a fabricação, a 

comercialização, a posse e o uso de linhas cortantes para pipas, papagaios ou 

equiparados, revoga a Lei nº 3.440, de 30 de novembro de 1995 e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2740/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Institui a obrigatoriedade da emissão dos cartões, realizada pelas empresas de 

transporte público coletivo urbano em São Caetano do Sul, com o nome social 

de pessoas transsexuais e travestis.". “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2611/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando reserva de vagas nos 

estacionamentos públicos e privados do município de São Caetano do Sul, as 

pessoas com transtorno do espectro autista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2612/21 e 2613/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: celeridade 

na entrega do "voucher" do uniforme escolar para os alunos matriculados na 

rede pública municipal de ensino de São Caetano do Sul, que já retornaram as 

aulas presenciais; e que sejam, diariamente, hasteadas as Bandeiras do Brasil, 

do estado de São Paulo e do município de São Caetano do Sul em todas as 

repartições públicas municipais, autarquias e instituições de ensino público do 

município de São Caetano do Sul, de preferência entre as 8 e 18 horas ou 

durante o horário de expediente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2616/21 a 2618/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a construção 

do centro de esportes radicais com uma pista poliesportiva para a prática de 

diversas modalidades (pump track, bmx, skate, patins, patinete, esportistas 

cadeirantes, pista de caminhada, corrida, bowl, área de street, mini-ramp, 

parkour, artes marciais e etc); a construção do parque das bicicletas, com 

infraestrutura para a prática de diversas modalidades (bicicleta, patins, skate, 

patinete e esportistas cadeirantes); e o auxílio aluguel para as famílias 

cadastradas do edifício São Caetano Di Thiene. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2619/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da praça da Bíblia, localizada à avenida 

Goiás, 400 e rua Espírito Santo, Centro, neste município. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2621/21. Matheus Lothaller Gianello E OUTROS. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a elaboração de cadastro 

municipal para benefício das unidades remanescentes da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU que será construída na 
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cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2624/21 e 2625/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a ampliação do número de sanitários 

da USCA - Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente Amábili Moretto 

Furlan, localizada na rua Goitacazes, 301, Centro; e que disponibilize uma 

assistente social para atuar na “Casa da Gestante”, situada na rua Espírito Santo, 

nº 27 - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2627/21 e 2628/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: por meio da Fundação das Artes, 

rua Visconde de Inhaúma, 730 - bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul - 

SP, cep 09571-380, um estudo para redução dos valores dos cursos ofertados; 

e a renovação por mais 2 anos das licenças de trabalho dos ambulantes no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2629/21 e 2630/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o reajuste do valor do "voucher" 

referente ao uniforme escolar dos alunos da rede pública municipal da cidade 

de São Caetano do Sul; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, nas imediações do centro 

comercial de São Caetano do Sul, entende-se as ruas Manoel Coelho, Baraldi, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2634/21 e 2635/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar 

a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas laboriosos estudos visando a 

realização de operação conjunta entre as forças de segurança, Guarda Civil 

Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, bem como setor de fiscalização da 

Prefeitura Municipal, visando coibir aglomerações em vias públicas e 

estabelecimentos comerciais; e a realização de operação conjunta entre as 

forças de segurança, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, 

bem como setor de fiscalização da Prefeitura Municipal e o Conselho Tutelar 

Municipal, visando coibir aglomerações em vias públicas e estabelecimentos 

comerciais. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2637/21 a 2639/21. Cícero 

Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de uma central 24 horas com 

intérpretes de LIBRAS para atendimento a pessoas surdas; a abertura do 

agendamento de vagas remanescentes para faixas etárias e grupo prioritários já 

com agendamento encerrado da vacinação da COVID-19; e a poda de árvore 

na rua Saldanha da Gama nº 31 no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2641/21 a 2648/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: para colocação de corrimão, lixeiras e recapeamento das escadarias 
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da viela da rua Gastão Vidigal no bairro Olímpico; que seja realizado estudos 

para que seja feita manutenção das calçadas do município, haja vista que muitas 

estão desniveladas e/ou com o piso quebrado e esburacadas, dificultando o 

trânsito de pessoas com pouca mobilidade, especificamente idosos e pessoas 

com deficiência; que seja implantada a 'xepa' da vacina contra a COVID-19, 

com a criação de lista de espera para utilização das sobras de doses nos frascos 

das vacinas no município de São Caetano do Sul; que autorize a abertura das 

Farmácia de Alto Custo e a Farmácia Básica municipais aos finais de semana; 

a colocação de farol na rua Visconde de Inhaúma com a rua Issaco Coppini, 

bem como a possibilidade de remanejamento do sentido do trânsito para "mão 

única"; estudos para aumento da quantidade distribuída dos "sacos amarelos" 

de coleta de resíduos recicláveis no município de São Caetano do Sul; poda de 

árvore na rua Gastão Vidigal, altura do nº 90, esquina com a rua São Bento, no 

bairro Olímpico; e poda de árvore na rua Gastão Vidigal, altura do nº 90/92, no 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2652/21 a 2654/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a retomada do auxílio 

aluguel para os antigos moradores conjunto Di Thiene; viabilidade da 

ampliação do programa mais oportunidade; e retomada do programa Agente 

Jovem e Agente Senior no munícipio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2664/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

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

Cordão de Girassol como símbolo de identificação e sinalização a preferência 

de atendimento e suporte diferenciado às pessoas com deficiências ocultas no 

âmbito municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2665/21 e 2666/21. 

Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas imediações da rua Pindorama, bairro 

Olímpico; e a gratuidade de estacionamento para doadores de sangue, que 

estiverem em processo de doação, no município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2667/21 e 2668/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a inclusão de todas as mulheres lactantes, com e sem comorbidades, 

na chamada para vacinação contra a COVID-19, juntamente com as gestantes 

e puérperas; e a poda de árvore, situada na rua Marlene 491, bairro Nova Gerty. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2673/21 a 2675/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: inclusão de munícipes portadores de 

fibromialgia no grupo de vagas de estacionamento especial, como portadores 

de deficiência e transtorno do espectro autista; atendimento preferencial nas 
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empresas públicas e privadas de São Caetano do Sul a munícipes com 

fibromialgia; e a regulamentação imediata da Lei federal nº 13.979, de 08 de 

janeiro de 2020 (Lei Romeo Mion) em São Caetano do Sul, que versa sobre a 

atenção integral e prioridade no atendimento de munícipes acometidos com o 

Transtorno do Espectro Autista e criação da Carteira Municipal de 

Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CMIPTEA). “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2676/21 a 2679/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a revitalização da área central do município, especialmente 

a rua Santa Catarina; a revitalização da rua Visconde de Inhaúma - bairro Nova 

Gerty; a contratação de profissional de serviços gerais para a Fundação Pró-

Memória, avenida Dr. Augusto de Toledo, 255 - Centro; e a manutenção no 

sistema elétrico do prédio onde funciona a Fundação Pró-Memória, avenida Dr. 

Augusto de Toledo, 255 - Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2690/21 a 2693/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize 

a ampliação do prédio do museu histórico de São Caetano do Sul, situado na 

rua Maximiliano Lorenzini, nº 122 - bairro Fundação; a revitalização da estação 

rodoviária "José Montilha", situada na rua Boa Vista nº 100, bairro Boa Vista; 

a realização de estudos com vistas a realizar reforma no prédio onde funciona 

a Fundação Pró-Memória, objetivando a alteração da entrada e saída de pessoas 

na pinacoteca; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

revogação da Lei nº 5.753 de 27 de junho de 2019, que "Dispõe sobre a 

instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, denominada 

‘parklet’ no município de São Caetano do Sul". “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2702/21 e 2703/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o imediato retorno, pós término das obras, da avenida Presidente 

Kennedy como rua de lazer aos domingos; e a reabertura dos parques Bosque 

do Povo, Cidade das Crianças, parque Guaiamú. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2709/21 a 2715/21. 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 

afixação de cartaz indicativo de "Local com alto índice de contaminação por 

contato", nos caixas eletrônicos das agências bancarias do município; o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a disponibilização de 

medicamentos veterinários nas unidades de farmácia pública de saúde, do 

município; 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 
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privados, no âmbito do município; a implantação da virada estudantil; o envio 

de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instituição de incentivo ao 

programa de valorização dos profissionais que atuam na limpeza urbana do 

município; a implantação de feira livre de produtos orgânicos no parque Chico 

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

disponibilização de cardápio vegano e vegetariano, por parte dos restaurantes 

situados no município, sempre que solicitado por clientes e consumidores. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2719/21. Gilberto Costa Marques. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda drástica de árvore, em frente 

ao número 326 da rua Giácomo Dalcin, bairro Nova Gerty, São Caetano do Sul. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2720/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de rotatória no 

cruzamento da rua Walter Thomé com a avenida Paraíso no bairro Olímpico. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2721/21 a 2723/21. 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 obrigatoriedade dos postos de vendas de pneus receberem 

pneus usados, inservíveis, para serem retirados pelos respectivos fabricantes; a 

gratuidade no transporte público coletivo aos agentes comunitários de saúde 

em expediente, no município; e o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria 

da Penha, no contra turno das escolas da Rede Municipal de Ensino. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2724/21. Thaiane Spinello E OUTROS. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de um Centro 

Integrado de Tecnologia e Inovação do município de São Caetano do Sul - 

CITI, com o objetivo de criar, desenvolver e alavancar novas empresas na área 

de tecnologia. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2728/21 a 2737/21. 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 promoção da valorização dos protetores e 

cuidadores de animais soltos ou abandonados; 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, o "Dia da Conscientização sobre 

a Doença Celíaca"; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

regras e procedimentos a serem aplicados nos terminais rodoviários e veículos 

de transportes coletivo, para fins de prevenção de transmissão e combate ao 

COVID-19; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o 

incentivo à contratação de estagiários, nos órgãos dos poderes executivo e 

legislativo municipais, que residam na cidade de São Caetano do Sul a pelo 

menos 01 (um) ano; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 

incentivos à prestação de serviço de atendimento médico-veterinário 
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domiciliar, à cães e gatos, por médicos veterinários e clínicas veterinárias 

voluntários, sob os cuidados de protetores autônomos e os de propriedade de 

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

instituição de um sistema de logística reversa de próteses e órteses; o envio de 

Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instituição de uma farmácia 

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

deslocamento de pacientes para hospitais particulares, situado na cidade de São 

Caetano do Sul, pelo serviço solicitado pelo SAMU-156, serviço móvel de 

urgência ou pelo corpo de bombeiro; instituir o "Cartão Cadeirante de São 

Caetano", para isenção da tarifa, pelo período de duas horas, a veículo utilizado 

como meio de transporte para cadeirante, que ocupar qualquer vagas no âmbito 

do estacionamento rotativo remunerado de veículos em vias e logradouros de 

São Caetano do Sul; e a celebração de convênio com clinicas médicas, visando 

a implantação do programa Meia-Consulta, junto aos pacientes 

hipossuficientes. “Ao Senhor Prefeito”. 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, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com votos contrários dos 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira, Bruna Chamas Biondi e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. Processo nº. 2620/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

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

rondas ostensivas nas imediações da praça da Bíblia, localizada à avenida 

Goiás, 400 e rua Espírito Santo, Centro, neste município. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2631/21. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à delegacia de polícia sede de São 

Caetano do Sul, visando a realização de operação conjunta entre as forças de 

segurança, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, bem como 

setor de fiscalização da Prefeitura Municipal, visando coibir aglomerações em 

vias públicas e estabelecimentos comerciais. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2632/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

operação conjunta entre as forças de segurança, Guarda Civil Municipal, 

Polícia Militar e Polícia Civil, bem como setor de fiscalização da Prefeitura 

Municipal, visando coibir aglomerações em vias públicas e estabelecimentos 
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comerciais. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2660/21. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Secretaria Municipal de Segurança, Senhor Jorge 

Martins Salgado, pela operação realizada no final de semana do dia 25 de junho 

de 2021 que coibiu a aglomeração e a realização de baile funk nas vias públicas 

do município. 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. 2661/21. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações ao capitão PM Rodrigo Rocco Razuk Maluf - 

Comandante da 3ª Cia. om do 6º BPM/M, pela realização da operação realizada 

no final de semana do dia 25 de junho de 2021 que coibiu a aglomeração e a 

realização de baile funk nas vias públicas do município. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2669/21. César Rogério Oliva. 

Moção de Apoio a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, que manteve a liminar que determinou a suspensão de cobrança de 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, para condutores 

que se enquadram como deficientes graves e severos - PCD. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Pela ordem, o Vereador Roberto Luiz Vidoski 

apresenta requerimento verbal de Voto de Congratulações à USCS-

Universidade Municipal de São Caetano do Sul, brilhantemente na execução 

de seu estudo da vacina Janssen, e por ser grande responsável pelas mil e 

quinhentas doses que chegaram a São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2671/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

campeão Pan Americano juvenil de ginástica artística, Yuri Monteverde, que 

conquistou as medalhas de ouro na categoria solo, prata na categoria salto e 

bronze na disputa em equipe, disputado no méxico. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2672/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Tenente 

Coronel Vlamir Luz Machado - Comandante do Policiamento de área 

Metropolitana CPAM 6, pela operação realizada no final de semana do dia 25 

de junho de 2021 que coibiu a aglomeração e a realização de baile funk nas vias 

públicas do município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 2684/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

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

rondas ostensivas nas imediações da rua Dora, bairro Mauá. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2685/21. Ródnei Claudio 

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

Congratulações pelo aniversário do S.E.R Alvi Celeste , que completou 64 

anos, no dia 28 de junho de 2021. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2689/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à jovem Maria Carolina 

Auricchio Braido, pela brilhante atuação que culminou na conquista do título 

de campeã Paulista de hipismo 2021. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2694/21. Caio Martins Salgado. Requerimento 

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

Mara Gabrilli pela sua iniciativa em propor emenda visando a supressão do § 

7º do art. 1º e o parágrafo único do art. 2º, ambos da Lei nº 8.989, de 24 de 

fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte 

autônomo de passageiros, bem como por pessoas com deficiência física. 

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. 2704/21. Gilberto 

Costa Marques. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações pelo aniversário de 64 anos do tradicional Clube Alvi 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2705/21. 

Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário de 45 anos do Unidos 

Futebol Clube Vila São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 2706/21. Cícero Alves Moreira e Ródnei Claudio Alexandre. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à Professora Renata Trevelin pelo notável trabalho realizado 

na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude no período em que 

esteve à frente dos trabalhos desta pasta. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado, com abstenção do Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Ródnei Cláudio Alexandre, 
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Cícero Alves Moreira e Gilberto Costa Marques. Processo nº. 2708/21. 

Matheus Lothaller Gianello e outros. Requerimento solicitando envio de ofício 

à empresa EMTU- Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São 

Paulo visando o envio de cópia do projeto executivo BRT-ABC (Bus Rapid 

Transit), à esta Edilidade, para fins de instrumentalizar os trabalhos de nossa 

"Comissão Especial para Acompanhamento do Projeto Executivo BRT-ABC 

(Bus Rapid Transit)". 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 Matheus Lothaller Gianello. Processo nº. 

2716/21. 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 à Secretaria Municipal de 

Saúde - SESAUD e ao Centro de Pesquisas da USCS, por São Caetano do Sul 

ser a primeira do Brasil a vacinar a população com a Janssen, imunizante da 

Johnson e Johnson. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

2717/21. 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 ao novo Secretário Municipal 

de Esportes, Lazer e Juventude - SELJ Senhor Mauro Chekin, extensivo a todos 

os funcionários, corpo técnico e atletas, pelo ato da posse e por São Caetano do 

Sul continuar sendo a cidade do esporte. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2718/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento 

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

inauguração da escola Ensina Mais - São Caetano do Sul. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2727/21. Caio Martins Salgado. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações em razão do empenho do secretário municipal de segurança, 

do comandante da GCM, do efetivo da GCM, da Polícia Militar, da Polícia 

Civil, da Vigilância Sanitária do Município, da Secret. Municipal de 

Mobilidade Urbana, dos Agentes de Trânsito, dos Fiscais e Colaboradores - 

SEPLAG 5, bem como a todos os que, direta ou indiretamente participaram, da 

“Operação Tolerância Zero”, ocorrida no último final de semana. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2738/21. Daniel Fernandez 

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

Voto de Congratulações à Associação de Mães e cuidadores de Pessoas com 

deficiências de São Caetano do Sul - AMP. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Daniel 

Fernandez Córdoba Barbosa. 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 “Rejeitado”. Processo nº. 2650/21. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao Governo do 

Estado de São Paulo, visando informações acerca da quantidade de doses das 

vacinas contra o coronavírus foram enviadas a São Caetano do Sul, para cada 

faixa etária; a quantidade de pessoas apontadas pela Prefeitura Municipal 

existentes em cada uma dessas faixas etárias; e o índice de vacinados com a 

primeira e com segunda dose da vacina, em cada uma das faixas etárias do 

plano São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Vereador César Rogério Oliva. Pela ordem, o Vereador César Rogério Oliva. 

O Sr. Predidente informa ao Plenário que devido exaurimento, o presente 

processo será discutido e votado na próxima Sessão Ordinária. Pela ordem, o 

Vereador pede pela prorrogação do Expediente, por trinta minutos, para trata 

desse processo. Colocado em votação, fica o pedido de prorrogação do 

Expediente, por trinta minutos, logo após o término da fase da Ordem do Dia. 

O Sr. Presidente faz comunicado relevante. Para fazer um comunicado 

relevante, faz uso da palavra o Vereador Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. O Sr. 

Presidente faz comunicado relevante. Processo nº. 2623/21. Eclerson Pio 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Marcio Bertini. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2640/21. Cícero Alves Moreira. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Paulo Roberto Wagner. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2649/21. Caio Martins Salgado. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Márcio Bertini. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2670/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

falecimento do Senhor José Roberto Martinez. Colocado em discussão, 

ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, 
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fica “Aprovado”. Processo nº. 2683/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Artur Sanches Tacioli. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2686/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Márcio Bertini. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2687/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

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

Pesar pelo falecimento, do Senhor Fernando Araújo. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2688/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

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

Pesar pelo falecimento de Artur Tacioli. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2739/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Erivaldo Vieira da Silva. 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. Em razão dos votos de profundo pesar, o 

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

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

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

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Américo Scucuglia Junior; 

Bruna Chamas Biondi; e Caio Martins Salgado. O Presidente solicita e o 

Vereador Cícero Alves Moreira assume a presidência da Mesa, que procede à 

chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre 

Edil César Rogério Oliva. 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: Cícero 

Alves Moreira, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, Gilberto Costa Marques e 

Jander Cavalcanti de Lira. O Vereador Cícero Alves Moreira reassume a 

presidência da Mesa e dá continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Marcel Franco Munhoz; 

Marcos Sérgio Gonçalves Fontes; e Matheus Lothaller Gianello; Roberto Luiz 

Vidoski. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa, e dá 

continuidade à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da 

palavra o Nobre Edil: Ródnei Claudio Alexandre. Ninguém mais desejando 
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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 0809/21. César Rogério Oliva. 2ª 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, ninguém desejando 

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

em 2º Turno”. “Publique-se.” Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

vereadores César Rogério Oliva e Gilberto Costa Marques. Item - II Processo 

nº 0842/21. Fábio Soares de Oliveira. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

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 2º 

Turno, com abstenção do vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. “Publique-

se.” Item - III Processo nº 2111/21. Bruna Chamas Biondi. Discussão e 

Votação Únicas Adiadas 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. Colocado em discussão, fazem uso 

da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva. Ninguém 

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

votação, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em 

votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores Jander 

Cavalcanti de Lira, Bruna Chamas Biondi e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Thaiane Spinello, Américo 

Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi e Jander Cavalcanti de Lira. Item - IV 

Processo nº 0436/21. Fábio Soares de Oliveira. Discussão e Votação Únicas 

do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o cartão ‘Cadeirante São 

Caetano’ para isenção da tarifa, pelo período de duas horas, a veículo utilizado 

como meio de transporte para cadeirante, que ocupar qualquer das vagas no 

âmbito do estacionamento rotativo remunerado de veículos em vias e 

logradouros 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 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”. 
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Item - V Processo nº 2333/21. Caio Martins Salgado. Discussão e Votação 

Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do 

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

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

destinatários”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Caio 

Martins Salgado e Cesar Rogério Oliva. Item - VI Processo nº 2352/21. 

Gilberto Costa Marques e Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário a 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 em São Caetano do Sul, no último dia 2 de junho de 2021. 

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

encerrada. Em encaminhamento para votação, o Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira pede vista por 2 (duas) sessões. Colocado em votação, fica “Aprovado 

o pedido de Vista por 2 (duas) Sessões”. Item - VII Processo nº 2353/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa e Gilberto Costa Marques Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a 

critério do Plenário a Moção de Repúdio à Fundação Viva, face à 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. Colocado em discussão, 

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

para votação, o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo pede vista por 2 (duas) 

sessões. Colocado em votação, fica “Rejeitado o pedido de vista, com votos 

favoráveis dos vereadores  Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, 

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

Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério 

Oliva, Jander Cavalcanti de Lira, Gilberto Costa Marques, Bruna Chamas 

Biondi e Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado, com votos 

contrários dos vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi,  
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César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. 

“Oficie-se aos destinatários”. Para declarar voto, fazem uso da palavra o 

Vereadora Bruna Chamas Biondi, Thaiane Spinello e Gilberto Costa Marques. 

Esgotas as matérias da Ordem do Dia, o Sr. Presidente dá início à fase de 

Prorrogação do Expediente, por trinta minutos. A pedido do Sr. Presidente, 

o Vereador César Rogério Oliva, procede à leitura da matéria da prorrogação 

do expediente. Processo nº. 2650/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

informações acerca da quantidade de doses das vacinas contra o coronavírus 

foram enviadas a São Caetano do Sul, para cada faixa etária; a quantidade de 

pessoas apontadas pela Prefeitura Municipal existentes em cada uma dessas 

faixas etárias; e o índice de vacinados com a primeira e com segunda dose da 

vacina, em cada uma das faixas etárias do plano São Paulo. Colocado em 

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

encaminhar votação, faz uso da palavra o vereador César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Gilberto Costa Marques, Américo Scucuglia Junior e Bruna 

Chamas Biondi. Colocado em votação, fica “Rejeitado, com votos favoráveis 

dos vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, César 

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

declarar voto, fazem uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva e Gilberto 

Costa Marques. O Sr. Presidente faz comunicados relevantes. Esgotados os 

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

e duas horas e dezessete 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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