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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZ DIAS DO 

MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL 

E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e quatro 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 21ª 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. 3205/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a 

redação dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 5.914, de 14 de dezembro de 2020, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções, no exercício de 

2021, às entidades que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2783/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de resolução que "Institui a Comissão 

Permanente de Defesa dos Direitos do Contribuinte da Câmara Municipal e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 2815/21. Matheus Lothaller Gianello. Projeto de 

resolução que "Institui a 'Sessão Plenária do Estudante', no âmbito da Câmara 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3025/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Projeto de resolução que "Institui o banco de Ideias Legislativas, no 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3168/21. Caio Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Altera a redação do 'caput' e do inciso I e acresce 

parágrafo único, todos do artigo 1º da Lei nº 3.642, de 12 de março de 1998, 

alterada pela Lei nº 5.847, de 26 de março de 2020, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de atendimento prioritário a pessoas com deficiência, 

gestantes, idosos e para outros casos que especifica, nos postos de saúde e 

demais locais sob a responsabilidade do município de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3178/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui o programa 'Colorindo a Escola', na Rede Municipal de 
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Ensino no município de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 

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

3195/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa 

Mover-Lazer', destinado ao transporte de pessoas com deficiência e de pessoas 

com mobilidade altamente reduzida e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3209/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inclusão e uso 

de nome social nos registros municipais relativos a serviços públicos e privados 

prestados, no âmbito do munícipio de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3211/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do artigo 14, da Lei nº 5.819 de 17 de dezembro de 2019, que 

dispõe sobre a ordenação dos elementos que integram a paisagem urbana do 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3217/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Moção de Repúdio ao posicionamento do Senhor 

milton ribeiro, ministro da educação, que declarou, em entrevista à tv Brasil no 

programa "Sem Censura", na noite desta segunda-feira (09/08): “universidade 

deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade”. “À 

Comissão de Justiça e Redação”. Processos nºs. 3143/21 e 3144/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a viabilidade de desapropriação ou 

locação de imóvel nas proximidades do centro odontológico municipal Maria 

Domingas rua Torres, para que seja destinado a criação de vagas de 

estacionamento rotativo para pacientes da unidade, e/ou qualquer outra solução 

que elimine a dificuldade que idosos e pessoas com deficiência ou transtornos 

enfrentam no local; e a reforma da mureta de contenção do rio, existente na 

saída/entrada da cidade, próximo a faculdade de engenharia Mauá, no bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3145/21 a 3160/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção do poste de luz, na rua 

Joana Angélica nº 39, no bairro Barcelona; a revitalização da viela entre as ruas 

Pelegrino Bernardo e Luís Fiorotti , no bairro Olímpico; a revitalização da viela 

entre a avenida Tijucussú e a rua Picuí, no bairro Olímpico; a revitalização da 

viela entre as ruas Nove de Julho e Pindorama, no bairro Olímpico; a 

revitalização da viela entre a avenida Tijucussú e a rua Nove de Julho, no bairro 

Olímpico; a revitalização da viela entre a avenida Tijucussú e a rua Ribeirão 

Preto, no bairro Olímpico; a revitalização da viela entre as ruas Pelegrino 

Bernardo e Luís Fiorotti, no bairro Olímpico; revitalização da viela entre as 

ruas Luís Veronezzi e Professor Antônio de Queirós Filho, no bairro Olímpico; 
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revitalização da viela entre as ruas Francesco de Martini e Ribeirão Preto, no 

bairro Olímpico; revitalização da viela entre a avenida Paraíso e a rua 

Francesco de Martini, no bairro Olímpico; revitalização da viela entre as ruas 

Antônio Caparrós Canovas e Dr. Gastão Vidigal, no bairro Olímpico; 

revitalização da viela entre as ruas Manoel de Abreu e Luís Fiorotti no bairro 

Olímpico; revitalização da viela entre as ruas Filismina Horta Melo e Dr. 

Manoel de Abreu, no bairro Olímpico; revitalização da viela entre as ruas 

Manoel de Abreu e Luís Fiorotti, no bairro Olímpico; revitalização da viela 

entre a avenida Presidente Kennedy e a rua Pelegrino Bernardo, no bairro 

Olímpico; e revitalização da viela entre a Walter Thomé e Luís Fiorotti, no 

bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3163/21 e 3164/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas entre a Escola de Ecologia e o cemitério das 

Lágrimas, na estrada das Lágrimas, bairro Mauá; e a instalação de uma faixa 

elevada, na avenida Presidente Kennedy altura do numeral 2735 sentido 

centro/bairro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3166/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a reforma, 

manutenção e revitalização da sinalização para deficientes visuais, da 

acessibilidade e do calçamento do prédio da prefeitura, situado na avenida 

Goiás, 600. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3167/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda das 

árvores localizadas na praça José da Cruz Caparroz - avenida Tietê - bairro 

Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3169/21 a 3173/21. Cícero 

Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a pintura da sinalização do solo de 

vaga de embarque e desembarque de estudantes, em frente a escola Liceu Di 

Thiene, sito à rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 170 - São José; a instalação de 

uma lombada na rua Silvia, altura do n. 1201, bairro Santo Antônio; a instalação 

de uma caçamba para depositar lixo na esquina da rua João Almendra com a 

rua Humberto de Campos no bairro São José; a demarcação de vagas de 

estacionamento para motocicletas (motos), na rua Rafael Correa Sampaio, 1186 

no bairro Santo Antônio; e a revitalização da calçada da rua Espírito Santo, 

altura do nº 534, cruzamento com a Maranhão no bairro Santa Paula. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3177/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de parquímetros como um 

dos meios de controlar o estacionamento rotativo nas vias públicas do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3181/21 e 3182/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: o retorno imediato do ensino de 
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período integral de forma facultativa na rede de ensino municipal seguindo 

todos os protocolos de segurança à saúde; e a revitalização do estúdio de 

gravação musical e audiovisual com estrutura completa localizado na estação 

cultura. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3183/21 a 3189/21. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de polo gastronômico e 

cultural nos parques e bairros da cidade; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a "doação de aparelhos auditivos pelo poder público 

municipal aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental da rede 

pública municipal"; a priorização da realização de convênios visando a inclusão 

da atividade de artes marciais nas escolas públicas da rede municipal; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da 

avenida tiête e rua Vieira de Carvalho; a realização de campanha de incentivo 

à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer; a instalação de 

um semáforo na rua Giuseppe Braido, na esquina com a rua Manoel Augusto 

Ferreirinha; e a instalação de uma lombofaixa na avenida Presidente Kennedy, 

2715 - Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3191/21 e 3192/21. 

Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a criação de mais uma unidade do 

CRAS - Centro de Assistência Social, no município; e a criação da Carteira de 

Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), de 

expedição gratuita. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3193/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para 

que o campo de futebol do CER Natale Cavaleiro (São José) seja devolvido aos 

clubes amadores do bairro, para a prática do futebol. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3196/21 e 3197/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

elaboração de estudos técnicos visando à instalação de uma lombada na 

Capivari, altura do n. 276, bairro Nova Gerty; e a elaboração de estudos 

técnicos visando à instalação de uma lombada na rua Porto Calvo, altura do n. 

361, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3198/21 a 

3202/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a concessão de auxílio-

aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica no município de São 

Caetano do Sul; o retorno do programa auxílio do transporte escolar; o retorno 

do auxílio uniforme escolar; a manutenção do auxílio Cartão Merenda Escolar; 

e a instalação de travessia elevada para pedestres (lombofaixa) na rua São 

Paulo, altura do nº 280 - bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3208/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implantação de grama sintética no campo de futebol do clube 
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recreativo esportivo fundação, localizado à rua Ceará, 509, bairro Fundação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3215/21. Américo Scucuglia Junior. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o desenvolvimento e 

implantação de sites próprios para os hospitais da rede municipal. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3216/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando para executar fiscalização na rua Tapajós, nºs. 

1.000 e 1.057 - Barcelona, pois todos os espaços livres passíveis de 

estacionamento estão sendo indevidamente ocupados por veículos entregues a 

oficina automotiva local, que deixa todos os veículos em conserto estacionados 

24 h por dia, trazendo transtornos aos moradores do local e, consequentemente, 

ao trânsito em geral. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3219/21 e 3220/21. 

Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos para firmar convênios, entre a 

prefeitura e as academias existentes na cidade, visando à prática esportiva, após 

o ciclo de restrição decorrente da pandemia causada pelo COVID-19; e a 

criação de uma lombofaixa, na alameda Conde de Porto Alegre, bairro Santa 

Maria, altura dos números 411 e 413. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2767/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando envio de ofício 

ao Senhor Prefeito municipal, visando o envio de cópia do contrato firmado 

com a Assistpark Sistema de estacionamento rotativo Ltda, a fim de se obter 

maiores esclarecimentos referente ao "não direito" à tolerância de 10 minutos 

para usuários dentro do município de São Caetano do Sul, que utilizem o tíquete 

em papel/talão, ante à necessidade de se verificar se essa determinação está 

prevista em alguma cláusula desse contrato. Colocado em discussão, ninguém 

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

"Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, 

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

Thaiane Spinello e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Para declarar voto, fazem uso 

da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques, Américo Scucuglia Junior e 

Caio Martins Salgado. "Processo nº. 2880/21. Bruna Chamas Biondi. Moção 

de apoio à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2020, de autoria 

do deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL-SP), que “susta os efeitos do 

decreto nº 65.021 de 19/06/2020, que dispõe sobre a declaração de déficit 

atuarial do regime próprio e previdência do estado de São Paulo e dá 

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

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

nº. 2952/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE São Caetano do Sul, pela parceria firmada com a 

Carmen’s Medicinal, empresa de cannabis medicinal criada nos EUA, para 
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receber gratuitamente o canabidiol kids, beneficiando 9 (nove) crianças com 

indicação médica para o tratamento com o medicamento. 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 

e Caio Martins Salgado. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 

3142/21. Bruna Chamas Biondi. Moção de apoio aos servidores da educação 

do município à luta pela garantia do abono devida à importância deste em suas 

rendas no momento de pandemia, o qual ainda passamos. Colocado em 

discussão, faz uso da palavra a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Ninguém 

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

votação, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva e Américo 

Scucuglia Junior. Pela ordem, o Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede que 

seja colocado em votação a prorrogação de trinta minutos do Expediente, a ser 

realizada após a fase da Ordem do Dia. Colocado em votação, fica “Aprovada 

a prorrogação do Expediente”. Processo nº. 3161/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal Tite 

Campanella e a mui digna Doutora Regina Maura Zetone, extensivo a toda 

equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pelos excelentes serviços prestados à 

saúde pública de nossa cidade em sua gestão à frente da pasta. Colocado em 

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

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

vereadores: Gilberto Costa Marques, Jander Cavalcanti de Lira e Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Processo nº. 3165/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

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

rondas ostensivas entre a Escola de Ecologia e o cemitério das Lágrimas, na 

estrada das Lágrimas, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3174/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS 

visando a implantação de fiação subterrânea em toda a extensão da rua 

Visconde de Inhaúma. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3194/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à Casa do Artesão, em razão da 

comemoração de seu 20º aniversário de fundação. 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. 3206/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 
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Congratulações à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, ao Conselho 

Municipal de Proteção e Defesa da Mulher - CMPDM, à Delegacia de Polícia 

da Mulher de São Caetano do Sul e as promotoras legais, pela passagem dos 21 

anos da Lei Maria da Penha - Lei Federal nº 11.340 de 7 de agosto de 2006. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3207/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações a todos os advogados, pelo Dia do 

Advogado, comemorado em 11 de agosto. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3214/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento 

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

advogados de nossa nação e em especial de nosso município pelo Dia do 

Advogado comemorado amanhã, dia 11 de agosto, bem como à 40ª Subseção 

da OAB São Caetano do Sul pelo seu 55º aniversário com brilhante atuação à 

administração da justiça. 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. 3221/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à 40ª subseção da OAB de São 

Caetano do Sul, pelo seu 55º aniversário, comemorado em 23 de agosto, deste 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3203/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Airton Meneghel. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3204/21. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de Almerio Carvalho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3210/21. Caio Martins Salgado. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Miriam dos Santos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3218/21. Magali Aparecida Selva Pinto. 

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

Pesar pelo falecimento do Professor Schimizu Shizuma. 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. 



 

 

hae  8 

Em razão do exaurimento do tempo regimento da fase 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, César Rogério Oliva, Cícero Alves 

Moreira, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa e Fábio Soares de Oliveira. O 

Presidente solicita e o Vereador Cícero Alves Moreira assume a presidência da 

Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem 

uso da palavra os Nobres Edis: Gilberto Costa Marques, Jander Cavalcanti de 

Lira, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, Matheus Lothaller Gianello e Ródnei 

Claudio Alexandre. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada 

a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 2º 

Secretário, Vereador Marcel Franco Munhoz, procede à leitura da Ordem do 

Dia. Item - I Processo nº 0871/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 2ª 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 Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, 

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

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

faz uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Item - II Processo 

nº 0163/20. Jander Cavalcanti de Lira. 1ª Discussão e Votação Adiadas do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo, através 

de sítio eletrônico oficial, de forma anual, acerca da aplicação das Emendas 

Parlamentares recebidas pelo Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério 

do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os Vereadores Bruna 

Chamas Biondi, Matheus Lothaller Gianello, César Rogério Oliva, Américo 

Scucuglia Junior, Jander Cavalcanti de Lira e Gilberto Costa Marques. 

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

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

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

Cavalcanti de Lira, Thaiane Spinello e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Para 

declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira, Américo Scucuglia Junior e Gilberto Costa Marques. O 3º 

Secretário, Vereador Sueli Aparecida Nogueira Ferreira, dá prosseguimento à 

leitura das matérias da Ordem do Dia. Item - III Processo nº 0382/21. Bruna 

Chamas Biondi. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 
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“Autoriza o Executivo a suspender as aulas presenciais na Rede Municipal de 

Ensino até a regularização da vacinação contra a Covid-19 de todo o quadro 

dos profissionais da educação, da rede pública e privada e comunidade escolar 

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

uso da palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, a autora, 

Vereadora Bruna Chamas Biondi, pede o arquivamento do Projeto de Lei. 

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

“Aprovado”. “Arquive-se”. Item - IV Processo nº 0520/21. 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 instalação de piso tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas e a 

localização da faixa de pedestres, visando a acessibilidade das pessoas com 

deficiências visuais no Município 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. Para encaminhar a votação, faz uso 

da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Colocado em votação, o pedido 

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

V Processo nº 0692/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o serviço de denúncia de 

violência contra a mulher por meio de WhatsApp, no âmbito do Município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em discussão, faz uso 

da palavra o Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais 

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

“Aprovado o Parecer, com votos contrários dos vereadores Américo 

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

Cavalcanti de Lira, Marcos Sergio Gonçalves Fontes e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo”. “Arquive-se”. Item - VI Processo nº 0831/21. Américo 

Scucuglia Junior. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

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

“Dispõe sobre a publicação, no Portal da Transparência do Município, da lista 

de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções 

cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do Município e dá 

outras providências”. ”. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador 

Américo Scucuglia Junior. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Pela ordem, o Vereador Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, 

pede que seja colocado em votação o cancelamento da prorrogação do 

Expediente. Colocado em votação, fica “Aprovado o cancelamento da 

prorrogação do Expediente, com votos contrários dos vereadores Bruna 
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Chamas Biondi, Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti 

de Lira e Thaiane Spinello. Colocado em votação, fica “Aprovado o Parecer, 

com votos contrários dos vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna 

Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira”. “Arquive-

se”. Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Américo Scucuglia 

Junior, Gilberto Costa Marques e Thaiane Spinello. Item - VII Processo nº 

0998/21. César Rogério Oliva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei que “Institui o programa de incentivo à contratação de mulheres 

em situação de violência doméstica no 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 

César Rogério Oliva, pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em 

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

“Arquive-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Sr. Presidente declara, às vinte e uma horas e dezenove 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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