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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DEZESSETE DIAS 

DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS 

MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta 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. 0179/19. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.691, de 02/08/21. “Ciente”. 

Processo nº. 0816/21. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito 

Municipal encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.666, de 01/06/21, 11.687, 

de 28/07/21. “Ciente”. Processo nº. 3245/21. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia do decreto nº 11.688, de 29/07/21, que "Estabelece os 

protocolos e procedimentos para o planejamento e organização das aulas e 

atividades educacionais para o segundo semestre letivo de 2021, de acordo com 

o "Plano São Paulo" do Governo Estadual, no âmbito do município de São 

Caetano do Sul.". “Ciente”. Processo nº. 3246/21. Prefeitura Municipal. 

Ofício encaminhando cópia do decreto nº 11.689, de 29/07/21, que "Dispõe 

sobre a adoção de medidas transitórias, de caráter excepcional, para contenção 

da transmissão da COVID-19, no âmbito do município de São Caetano do Sul, 

no período de 1º a 16 de agosto de 2021, nos termos dos decretos estaduais nº 

64.881, de 22 de março de 2020, nº 65.635, de 16 de abril de 2021 e respectivas 

prorrogações e dá outras providências.". “Ciente”. Processo nº. 3247/21. 

César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre implantação de centros 

de acolhimento e convivência para dependentes químicos, em situação de 

vulnerabilidade social, 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. 3252/21. Fábio Soares de Oliveira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a disponibilização de ambiente digital nos hospitais públicos 

e privados, Unidades de Pronto Atendimento, hospitais de campanha, entre 

outras unidades de saúde, durante e após a pandemia de COVID-19, nos casos 
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de pacientes internados sob isolamento.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3259/21. Gilberto Costa 

Marques. Projeto de Lei que "Institui a Conferência Anual Municipal de 

Psicólogos em São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3260/21. 

Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o planejamento 

familiar no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

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

3267/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade 

da construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de 

estabelecimentos comerciais, 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. 3268/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei 

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

Caetano do Sul, o 'Dia da Abolição da Escravatura em São Caetano do Sul' e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3280/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Institui o memorial de comunicação e tecnologia de São Caetano do Sul e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3287/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei 

que "Evita a multa e apreensão de mercadorias de vendedores ambulantes sem 

que haja aviso prévio para adequação, 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. 3288/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

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

Município de São Caetano do Sul, o 'Dia de Combate às Perdas Gestacionais' e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3307/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Projeto de Lei que "Institui a concessão de bolsa auxílio às mães cuidadoras de 

crianças e adolescentes com deficiência, 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. 3308/21. Daniel 

Fernandez Córdoba Barbosa. Projeto de Lei que "Assegura o serviço de 

capacitação e acolhimento para as mães cuidadoras de crianças e adolescentes 

com deficiência do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

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

nº. 3309/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui o 

programa Ativa Idade, destinado a estimular a inserção dos idosos no mercado 

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

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 
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nº. 3266/21. Marcel Franco Munhoz. Moção de Repúdio à Amazon, plataforma 

de comércio eletrônico, pela comercialização da trilogia dos livros da autora 

Jessica Düber, "Morrer por conta própria: manual para um suicídio racional", 

obras que são um atentado contra a vida. “À Comissão de Justiça e Redação”. 

Processo nº. 3269/21. Américo Scucuglia Junior. Moção de Repúdio ao plc 

26/2021, de autoria do governador João Doria, que trata de mais um ataque a 

direitos consolidados dos servidores públicos paulistas. “À Comissão de 

Justiça e Redação”. Processo nº. 3222/21. Gilberto Costa Marques. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a liberação do cartão São Caetano 

(CIDCARD) para os funcionários públicos concursados da prefeitura e 

autarquias do município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3223/21 a 

3227/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a mudança de 

posicionamento do radar existente na rua Boa Vista esquina com a rua Pan no 

bairro Boa Vista; a readequação da malha viária no entorno da rua Boa Vista, 

rua José Henrique de Sá e rua Arlindo Marchetti; a remoção do abrigo do ponto 

de táxi sito à rua Boa Vista, altura do cruzamento com a rua Arlindo Marchetti; 

a instalação de uma lombada eletrônica, na rua Boa Vista nas proximidades do 

número 400, bairro Boa Vista; e a implantação de uma travessia de pedestres 

na rua Boa Vista, altura do número 450, bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3228/21 a 3233/21. Thaiane Spinello. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que determine a visita do fiscal municipal de posturas à rua Paraíba, 

altura do nº 698, do lado direito da via, a fim de verificar a existência de 

irregularidade no calçamento do passeio público e, caso constate sua ruína ou 

mal estado de conservação, que seja notificado o proprietário do(s) imóvel(s) 

nos termos do decreto nº 5209/1983 para que proceda o reparo nos termos da 

Lei, ou promova o município o reparo necessário nos termos do art. 18 do 

mesmo decreto; que determine a visita do fiscal municipal de posturas à rua 

Paraíba, altura do nº 581, do lado direito, a fim de verificar a existência de 

irregularidade no calçamento do passeio público e, caso constate sua ruína ou 

mal estado de conservação, que seja notificado o proprietário do(s) imóvel(s) 

nos termos do decreto nº 5209/1983 para que proceda o reparo nos termos da 

Lei, ou promova o município o reparo necessário nos termos do art. 18 do 

mesmo decreto; reparos no calçamento público da ilha localizada entre as faixas 

da avenida Goiás, altura do nº 351, em frente à sede da delegacia de Polícia 

Civil; que tome providências para que os todos os usuários beneficiários da 

gratuidade de passagem, munícipes ou não, possam viajar na parte traseira do 

ônibus evitando-se constrangimentos e aborrecimentos deste público, 

geralmente em estado de vulnerabilidade; que determine a visita do fiscal 
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municipal de posturas à rua Amazonas, altura do nº 383, esquina com a rua 

Baraldi, a fim de verificar a existência de irregularidade no calçamento do 

passeio público e, caso constate sua ruína ou mal estado de conservação, que 

seja notificado o proprietário do(s) imóvel(s) nos termos do decreto nº 

5209/1983 para que proceda o reparo nos termos da Lei, ou promova o 

município o reparo necessário nos termos do art. 18 do mesmo decreto; e a 

possibilidade de implantação de uma rotatória no cruzamento da rua Boa Vista 

com a rua João Molinari e rua Prestes Maia. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3234/21 e 3235/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização geral do Centro de Triagem Neonatal e Estimulação 

Neurossensorial, situado a alameda Conde de Porto Alegre, 820, no bairro 

Santa Maria; e a poda de árvore na rua Padre Mororo, 387 no bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3237/21 a 3239/21. Caio Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização de mutirão de oftalmologia 

direcionado aos alunos da Rede Municipal de Ensino; criar uma central de 

acolhimento 24 horas, voltada ao atendimento de familiares de pessoas que 

entraram em óbito; e a realização de ações visando promover a semana nacional 

da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3240/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando padronização no layout das faixas de publicidade que 

são colocadas na cidade de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3242/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando instituir uma "Conferência Anual de Psicólogos". “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3249/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a interligação dos municípios de São 

Caetano do Sul e Santo André com a construção de uma via pública na rua 

Domingos Graciute Neto, altura do número 572, no bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3250/21 e 3251/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: para que determine que os agentes de 

fiscalização da Zona Azul estejam devidamente identificados com crachá de 

informações, além do uniforme já utilizado; e para que acresça o parágrafo 

único ao artigo 8º do decreto nº 10.264 de 8 de agosto de 2011, que regulamenta 

a Lei nº 2.428 de 23 de junho de 1977, incluindo a tolerância de 10 minutos do 

tempo de permanência na vaga da Zona Azul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3254/21 e 3255/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a criação de ondulação transversal redutora de velocidade 
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(lombada), na rua Pernambuco, na altura do número 20; e a instalação de 

câmeras de vigilância no interior dos veículos e nos uniformes dos agentes de 

patrulha da GCM. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3256/21 a 3258/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: melhorar a sinalização 

no cruzamento da rua Ivaí x rua Silvia; através do centro de zoonoses para 

resolver o problema com os pombos, que depositam suas fezes no chão da 

quadra do ginásio Delenice A.F. Ribeiro, à rua Espírito Santo, 1330 - Cerâmica, 

o que causa muito transtornos aos munícipes e pode causar problemas 

sanitários; e a instalação do ponto de ônibus de volta defronte ao posto de Saúde 

Darci Vargas, na rua General Estilac Leal, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3261/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a manutenção do elevador localizado no prédio do 

Centro de Especialidades Odontológicas "Maria Domingas Robilota Torres" - 

rua Lourdes, nº 525, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3264/21 e 3265/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: junto a 

empresa responsável pelo estacionamento rotativo no município, da utilização 

de créditos/cartão para permanência de 30, 60, 90 e 120 minutos; e a 

manutenção de um profissional auxiliar ou técnica em enfermagem nas escolas 

da rede pública. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3270/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

construir uma rampa de acessibilidade na calçada da avenida Presidente 

Kennedy, em frente ao número 2061, de modo que proporcione melhores 

condições de acesso às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3275/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de testes 

rápidos para COVID-19 nas escolas da rede municipal. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3278/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

na rua Josué Fioroti 30/32 - bairro Cerâmica, e em toda a extensão do 

quarteirão, principalmente no horário das 18 às 22 horas, em virtude de diversos 

roubos e assaltos que vêm ocorrendo de maneira violenta e alarmante na região 

ora apontada. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3289/21 e 3290/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: as providências necessárias para a 

aquisição ou destinação de geladeiras já existentes no âmbito do município de 

São Caetano do Sul, para a UTI Neonatal do Hospital Márcia Braido, com 

vistas à armazenagem de leite materno para atendimento dos recém-nascidos 

internados; e as diligências necessárias para que se proceda fiscalização 
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visando o cumprimento das normas sanitárias e da legislação local acerca da 

proibição de ruídos ou sons excessivos, no interior do estacionamento do 

Supermercado Joanin, sito à rua Oswaldo Cruz, nº 280. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3291/21 a 3295/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

criação do "Departamento de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos - 

Terceiro Setor"; a normalização do fornecimento de merenda às entidades do 

terceiro setor, que possuem convênios com a Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul; que realize o agendamento de transporte, por meio de 

ambulância, para pessoas acamadas, no trajeto residência-unidade de 

atendimento médico-residência; estudos com vistas a instituir o prontuário 

afetivo, dos pacientes que estão nos leitos de UTI; e a retomada das atividades 

da banca do saber, localizada nas dependências do parque Dr. José Alves dos 

Reis - Bosque do Povo, estrada das Lágrimas, 320, bairro São José, bem como 

a instalação de mais bancas nos demais parques na cidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3297/21 e 3298/21. Daniel Fernandez Córdoba 

Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: criação de bolsa auxílio, para mães cuidadoras 

de criança e adolescente com deficiência do munícipio; e capacitação e 

acolhimento das mães cuidadoras de criança e adolescente do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3299/21 a 3301/21. Gilberto Costa Marques. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas 

acometidas com o transtorno do espectro autista; a implementação de uma 

patrulha destinada às mulheres vítimas de violência; e a criação do atendimento 

da Ouvidoria Noturna, na área da saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3302/21. Thaiane Spinello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que fiscalize um foco de água parada denunciado por munícipes na 

rua Pinheiro Machado, número desconhecido, entre os números 172 e 196, 

bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3306/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, à Secretaria Municipal 

de Esporte, Lazer e Juventude - SELJ e à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana - SEMOB, para instituam o programa "Praça ou Rua do Lazer", 

comunicando-se previamente as associações de bairros. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3310/21 a 3312/21. Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a pintura de faixa amarela no meio fio e instalação de placa de 

proibido estacionar, na rua Pará, nº 31, no Centro; a pintura de faixa amarela 

no meio fio e instalação de placa de proibido estacionar, na rua Piratininga, nº 
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706 no bairro Santo Antônio; e a pintura de faixa amarela no meio fio e 

instalação de placa de proibido estacionar, na rua Pará, nº 34 no Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3313/21. Matheus Lothaller Gianello. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando à retomada presencial, na 

rede pública de ensino infantil e berçário. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3314/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da praça das Figueiras, rua Visconde de Inhaúma, e no bairro Boa 

Vista. “Ao Senhor Prefeito”. 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, ninguém desejando fazer uso 

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

Vereadora Bruna Chamas Biondi. Colocado em votação, fica "Rejeitada, com 

votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas 

Biondi, Cesar Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo.". Processo nº. 3176/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC 

visando convocar o Secretário Municipal de Educação, o Senhor Fabricio 

Coutinho de Faria, para prestar informações, em plenário. Colocado em 

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

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

votação, fazem uso da palavra os Vereadores Bruna Chamas Biondi, Gilberto 

Costa Marques e Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica 

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

Bruna Chamas Biondi, Cesar Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo". Para declarar voto, fazem uso da palavra os 

vereadores Gilberto Costa Marques, César Rogério Oliva, Bruna Chamas 

Biondi e Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 3241/21. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à secretaria estadual de planejamento 

e gestão, visando padronização no layout das faixas de publicidade que são 

colocadas na cidade de São Caetano do Sul. 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, Cesar Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador 

César Rogério Oliva. "Processo nº. 3243/21. Fábio Soares de Oliveira. 

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

instalação de uma base móvel, durante o período que se fizer necessário no 

cruzamento da avenida Tietê com a rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3244/21. 

Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 

6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do cruzamento da 

avenida Tietê com a rua Vieira de Carvalho, bairro Nova Gerty. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3276/21. Ubiratan Ribeiro 

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

Congratulações pelo transcurso do Dia dos Maçons, comemorado em 20 de 

agosto, deste ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3279/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Josué Fioroti 30/32 - 

bairro Cerâmica, e em toda a extensão do quarteirão, principalmente no horário 

das 18 às 22 horas, em virtude de diversos roubos e assaltos que vêm ocorrendo 

de maneira violenta e alarmante na região ora apontada. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3282/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS visando que determine aos planos de 

saúde, ativados em território nacional, que se abstenham de exigir, de modo 

verbal ou por escrito, autorização do companheiro ou esposo para a mulher 

fazer uso do contraceptivo conhecido como DIU - Dispositivo Intrauterino, 

método contraceptivo que apresenta cerca de 99% de eficácia ou qualquer outro 

meio contraceptivo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3285/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à 135ª Delegacia de Defesa da Mulher, 

pelo seu 1º aniversario. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3286/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a todos os atletas e comissão 

técnica que representaram o Brasil e nosso munícipio nas olímpiadas de tokio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3296/21. 

Thaiane Spinello. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 

Voto de Congratulações ao atleta de fisiculturismo Ramon Dino, pelo trabalho 

duro que culminou na conquista do 2º lugar no "Europa Pro 2021" e também 

ao empresário Renato Cariani e à equipe do Centro de Treinamento Ironberg 

que contribuíram para essa conquista. Colocado em discussão, ninguém 
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”. Processo nº. 3303/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à eterna Professora, educadora e empresária, Branca Alves de 

Lima, pela dantesca contribuição a alfabetização de milhões de brasileiros por 

meio da cartilha “Caminho Suave”. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3304/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), pelo 

excelente trabalho que vem realizando, no âmbito da segurança das mulheres 

que utilizam o transporte rodoferroviário urbano, instalando nas estações de 

trem o ‘Espaço Acolher’ destinado a atender privativamente com conforto e 

segurança mulheres vítimas de assédio ou importunação. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3305/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM 

- Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, visando a implantação do 

‘Espaço Acolher” na estação ferroviária de São Caetano do Sul, tendo como 

objetivo, atender as mulheres vítimas de assédio sexual ou importunação. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3315/21. 

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

BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da praça das Figueiras, rua 

Visconde de Inhaúma, e no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3248/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Carlos Alberto Macedo dos Santos. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3283/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Olenka Rodrigues. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3284/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Manoel da Silva 

Branco. 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 
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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 

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

nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz em uso da palavra os Nobres Edis: 

Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva, Daniel Fernandez Córdoba 

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

Gonçalves Fontes e Ródnei Claudio Alexandre. Ninguém mais desejando fazer 

o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. O Vereador Eclerson 

Pio Mielo reassume a presidência. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º 

Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo nº 0630/21. 

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 obrigatoriedade de serviços públicos municipais 

disponibilizarem intérprete de libras para o atendimento à população.”. 

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”. 

Item - II Processo nº 0651/21. Bruna Chamas Biondi. Discussão e Votação 

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

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui o sistema de 

transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população 

vacinada na cidade de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 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, Américo 

Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi e Jander Cavalcanti de Lira, o qual 

pede Vista do processo por 3 (três) Sessões. Para encaminhar a votação, 

fazem uso da palavra os vereadores Gilberto Costa Marques e Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista 

por 3 (três) Sessões”. Item - III Processo nº 0708/21. Ubiratan Ribeiro 

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

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

o inciso V ao artigo 1º, da Lei nº 5.854, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre 

a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal com outros órgãos de polícia 

administrativa da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e dá outras 

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

palavra, é esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador 
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Ubiratan Ribeiro Figueiredo, 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 0757/21. Eclerson Pio 

Mielo 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 “Dispõe no âmbito do Município de São Caetano do Sul 

sobre a instalação de suportes contendo absorventes em todos os banheiros 

femininos das escolas da rede pública municipal e dá outras providências”. 

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

encerrada. Em encaminhamento para votação, o Vereador Américo Scucuglia 

Junior pede Vista do processo por 1 (uma) Sessão.  Para encaminhar a 

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

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

declarar voto, faz uso da palavra a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Item - V 

Processo nº 0780/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª Discussão e Votação 

do Projeto de Lei que “Altera o artigo 3º da Lei nº 4.144, de 19 de maio de 

2003, que dispõe sobre a criação da Campanha Contra a Pedofilia e dá outras 

providências”. 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”. Para declarar voto, faz uso da palavra 

o Vereador Gilberto Costa Marques. Item - VI Processo nº 2241/21. Eclerson 

Pio Mielo. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, deixando a critério do Plenário a Moção de Repúdio ao Projeto de 

Lei nº 2.401/2019 apresentado ao Congresso Nacional pelo Presidente da 

República, Jair Messias Bolsonaro, que objetiva criar a educação domiciliar 

(homeschooling) no Brasil. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Américo Scucuglia Junior pede Vista do processo por 1 (uma) Sessão. 

Colocado em votação, fica “Aprovado o pedido de Vista por 1 (uma) Sessão, 

com voto contrário da vereadora Bruna Chamas Biondi”. Para declarar voto, 

faz uso da palavra a Vereadora Bruna Chamas Biondi. Item - VII Processo nº 

2561/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas do Parecer 

da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário a 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 dia 13/6/2021. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

com abstenção do Vereador Américo Scucuglia Junior”. “Oficie-se aos 

destinatários”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 



 

 

hae  12 

Sr. Presidente declara, às  vinte horas e quatorze 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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