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ATA DA 24ª 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 QUATRO 

DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às desessete horas e trinta e cinco 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 23ª 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. 1385/21. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos 

Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho, do 

exercício de 2.021. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

1286/12. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.694, de 09/08/21. “Ciente”. Processo 

nº. 3329/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.692, de 04/08/21. “Ciente”. Processo 

nº. 3347/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre o serviço de recebimento de denúncias e sobre recompensa por 

informações que auxiliem nas investigações e punições de crimes contra o meio 

ambiente, instituído como “Delator Ambiental”. “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3348/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispensa das 8 às 14 horas da "Zona 

Azul" em dias de feiras livres, os veículos de proprietários devidamente 

cadastrados, que residem em imóveis de cujo logradouros estejam ocorrendo a 

feira livre.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 3349/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e outros. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre o enfrentamento à disseminação de 

informações falsas, 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. 3357/21. Marcel Franco Munhoz. Projeto de Lei 

que "Institui a obrigatoriedade ao estabelecimento que realiza atividades 

recreativas ou esportivas, para crianças e adolescentes, de manter profissional 

capacitado para acompanhar pessoas com transtorno do espectro autista no 
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município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3364/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o programa 

'Barriga Cheia, Menos Desperdício', de aproveitamento total das sobras de 

merendas escolares a fim de destinar as famílias carentes, 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. 3366/21. 

Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a inserção, no portal 

do servidor de São Caetano do Sul, da escala de trabalho dos guardas civis 

municipais que exercem a Atividade Operacional Diferenciada de Segurança 

em situações ou eventos especiais e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3376/21. 

Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Altera o artigo 32 da Lei n° 4.207, 

de 03 de março de 2004, que instituiu o estatuto municipal da pessoa deficiente 

e do portador de necessidades especiais e dá outras providências.". “Às 

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

3394/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

uso do nome afetivo de crianças e adolescentes que estejam sob a guarda da 

Família Adotiva, nos cadastros mantidos pelas instituições municipais ou 

particulares de qualquer natureza, 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. 3395/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa de Capacitação e Treinamento 

de Primeiros Socorros', aos funcionários dos parques municipais, 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. 3396/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

Conscientização sobre a Síndrome de Edwards', e dá outras providências.". “Às 

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

3397/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no 

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

'Semana dos Esportes Paralímpicos, Adaptados e Surdodesportos' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3407/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Projeto de Lei que "Institui a concessão de bolsa auxílio aos familiáres 

cuidadores de pessoas 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. 3318/21. César Rogério Oliva. Moção 

de Repúdio à empresa LATAM Airlines Brasil, por proibir embarque de 
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criança autista sem máscara, no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea 

Grande, na região metropolitana de Cuiabá. “À Comissão de Justiça e 

Redação”. Processo nº. 3319/21. César Rogério Oliva. Moção de Repúdio ao 

Ministro da Educação, Senhor Milton Ribeiro, pela fala do mesmo onde diz 

que "alunos com deficiência atrapalham demais estudantes". “À Comissão de 

Justiça e Redação”. Processo nº. 3327/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando evitar a transgressão da "Lei Cidade 

Limpa" e, em caso de sua ocorrência, a punição dos responsáveis. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3330/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao 

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

Edilidade, versando sobre alteração à Lei Municipal nº 1.584, de 4 de julho de 

1.967, que autoriza a instituição da Fundação Universitária do A.B.C., vidando-

se trazer maior transparência para o serviço público. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3331/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a contratação de auxiliares de inclusão capacitados para 

acompanhar os alunos com transtorno do espectro autista no ensino regular da 

rede pública. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3334/21 a 3336/21. Cícero 

Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: readequação, pela diminuição, da 

demarcação do solo para transporte escolar na rua Sete de Dezembro, altura do 

nº 6 no bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas mediações da rua Luísa, no bairro Nova Gerty; e determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da rua Sete de 

Dezembro, no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3339/21 a 3343/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a realização, 

no ano de 2022, de concurso público objetivando o preenchimento de vagas 

para guardas civis municipais e agentes de Defesa Civil; a revitalização do 

ponto de taxi, localizado na rua Boa Vista - bairro Boa Vista; a realização de 

saraus no parque Dr. José Alves dos Reis - Bosque do Povo, situado na estrada 

das Lágrimas, 320 - bairro São José; a criação de um circuito cultural, nos 

parques da cidade; e a ampliação do número de veículos que transportam 

munícipes para equipamentos de saúde dentro e fora da cidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3344/21 a 3346/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de uma lombada, na avenida Lions Club entre 

os números 280/286, bairro Nova Gerty; que seja permitida a entrada de pets 

no parque Espaço Verde Chico Mendes; e estudos através do Centro de 

Zoonoses para resolver o problema com os pombos, no parque Espaço Verde 

Chico Mendes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3350/21. Américo 
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Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando poda e 

o corte da raiz da árvore e o conserto da calçada em frente ao número 444 da 

rua Ribeirão Preto, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3351/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da escola estadual Alfredo Burkart, bem como na praça localizada 

na rua Prestes Maia, confluência com a rua Boa Vista - bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3353/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção do Programa de 

Parcelamento de Débitos até dezembro deste ano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3356/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando o retorno do funcionamento dos velórios 24 horas. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3358/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando implantar uma área específica de 

embarque e desembarque de pessoas trazidas, por veículos próprios ou 

alugados, para acessar o terminal rodoviário e ferroviário de São Caetano do 

Sul, visto que tal logística atual tem trazido transtornos às pessoas, que, ali 

chegam de carro para utilizarem-se dos terminais. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3361/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas 

noturnas no entorno da escola municipal infantil Simonetti Thomé, situada na 

rua Tenente Antônio João, 413 - bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3363/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a necessidade de uma nova pista de skate no município, 

com recursos próprios ou em regime de parceria com a iniciativa privada, a 

disponibilização estruturas, equipamentos e obstáculos montáveis e 

desmontáveis em Madeira para a prática de skate e patins na denominada “Rua 

de Lazer” sito à avenida Presidente Kennedy, aos sábados e domingos, ou ao 

menos em um desses dias. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3367/21 a 

3369/21. Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o retorno da 

organização e acompanhamento do pedal noturno; a reforma e revitalização da 

Biblioteca Municipal Esther Mesquita; e a revitalização dos centros comerciais 

localizados nos bairros de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3370/21 e 3371/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

reforma da viela situada à rua Gastão Vidigal, altura do numeral 87, bairro 

Olímpico; e a distribuição de equipamentos e materiais didáticos-escolares para 

crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, na rede municipal de 

educação de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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3374/21 e 3375/21. Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que reabra as atividades 

nas quadras de esportes municipais para os munícipes que já tomaram as duas 

doses da vacina, mediante comprovação; e que institua e implemente uma 

política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3377/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a nomeação do parque linear da avenida 

Presidente Kennedy para "Prefeito Antônio José Dallanese". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3378/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a demarcação de vagas de estacionamento para 

motocicletas (motos), na rua Visconde de Inhaúma, 245 no bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3379/21 e 3380/21. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de redutor de velocidade 

na rua José do Patrocínio, próximo ao cruzamento com a rua Major Carlos Del 

Prete, Centro; e o recuo das faixas de pedestres nas interseções de ruas do 

município, onde não há sinalização semafórica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3384/21 e 3385/21. Américo Scucuglia Junior. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: para campanha de conscientização do uso de máscara e álcool em 

gel nos períodos de lazer, mesmo que a céu aberto; e disponibilização de 

campanha de conscientização de uso racional de protetor solar (FPS), durante 

as atividades multiculturais na rua de lazer, realizada na av. Presidente Kennedy 

, bem como em todos os parques da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3387/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de armários nas escolas municipais de ensino 

fundamental e médio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3393/21. Matheus 

Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda 

de árvore, situada na rua Rosa, nº 179, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3399/21 e 3400/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: instalar ou substituir as lousas digitais/inteligentes das 

escolas municipais de ensino fundamental e médio; e a concessão do Cartão 

Defis - SEMOB para os munícipes, que comprovadamente, possuem 

deficiência, determinada em Lei, como, por exemplo, os autistas, e que possam 

ocupar, além das vagas devidamente demarcadas para eles, as demais vagas do 

sistema rotativo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3401/21. Cícero Alves 

Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização 

da praça existente na alameda Conde de Porto Alegre, 1850 com a rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, 1008. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3405/21. Bruna 
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Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

regulamentação via decreto do Conselho de Juventude, criado pela Lei 

Municipal 4.664/2008. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3410/21. Thaiane 

Spinello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que arrume os 

sinais semafóricos para pedestres no cruzamento da rua Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira com a rua Humberto de Campos por se tratar de local com 

travessia de escolares, haja vista que estes sinais nunca ficam verdes, causando 

confusão nos transeuntes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3316/21. César 

Rogério Oliva e outros. Requerimento à Mesa Diretora visando criar Comissão 

Parlamentar de Inquérito, pelo prazo de 1 (um) ano, com finalidade específica 

de investigar os motivos e as responsabilidades acerca da baixa qualidade dos 

serviços prestados pela Enel Distribuição São Paulo, bem como as denúncias 

de abusos nas cobranças de contas de luz, que supostamente mesmo com 

contestações em trâmite estão sendo levadas a protesto, prejudicando o bom 

nome de pessoas físicas e jurídicas do município. 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 e Jander Cavalcanti de Lira. Processo nº. 3317/21. 

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

de Voto de Congratulações à Prefeitura de São Bernardo do Campo, pela 

destinação de vagas no estacionamento rotativo da cidade, destinada a pessoas 

com autismo. 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 César Rogério Oliva, Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes, Gilberto Costa Marques e Jander Cavalcanti de Lira. 
Processo nº. 3320/21. 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 Secretaria 

Municipal de Esporte Lazer e Juventude, na pessoa do secretário Mauro Shekin, 

pela assinatura da permissão de uso para a criação da primeira pista de bobslead 

da América Latina, localizada na pista de atletismo Álvaro Girão Maia, estrada 

das Lágrimas, 90, bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3321/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo Dia 

do Soldado, a ser comemorado todo dia 25 de agosto, de cada ano. Colocado 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3322/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações aos maçons do Oriente de São Caetano do Sul, pela 
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passagem do dia 20 de agosto (sexta-feira) - Dia do Maçom, extensivos a todos 

os obreiros da Arte Real espalhados pelo globo terrestre. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3323/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao grande Oriente do Brasil - GOB/SP, pela passagem 

do dia 20 de agosto - Dia do Maçom, extensivos a todos os obreiros da Arte 

Real espalhados pelo globo terrestre. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3324/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a Grande Loja do Estado de São Paulo - GLESP, pela passagem 

do dia 20 de agosto - Dia do Maçom, extensivos a todos os obreiros da Arte 

Real espalhados pelo globo terrestre. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3325/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações ao Grande Oriente Paulista - GOP, pela passagem do dia 20 de 

agosto - Dia do Maçom, extensivos a todos os obreiros da Arte Real espalhados 

pelo globo terrestre. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3326/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Grande Oriente São Paulo - 

GOSP, pela passagem do dia 20 de agosto - Dia do Maçom, extensivos a todos 

os obreiros da Arte Real espalhados pelo globo terrestre. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3332/21. Gilberto Costa Marques. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Saúde 

visando a vinda, para São Caetano do Sul, da Carreta da Saúde - Programa 

Mulheres de Peito. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3337/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da rua Luísa, no 

bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3338/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da rua Sete de 

Dezembro, no bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3352/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio 
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de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da 

escola estadual Alfredo Burkart, bem como na praça localizada na rua Prestes 

Maia, confluência com a rua Boa Vista - bairro Boa Vista. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3354/21. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a todos os psicólogos que atuam no município, pelo Dia 

Nacional do Psicólogo, comemorado no dia 27 de agosto. 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. 3355/21. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Viação Padre Eustáquio - 

VIPE visando viabilizar o retorno da circulação dos ônibus da linha 08 - 

Prosperidade/Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3360/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao deputado estadual Thiago Auricchio visando que seja enviado ao 

Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Senhor João Doria, uma 

indicação para zerar ou, no mínimo, reduzir o ICMS - Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços, incidente sobre o gás de cozinha e combustíveis. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, fazem 

uso da palavra o vereador Gilberto Costa Marques. Processo nº. 3362/21. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-

M, visando rondas ostensivas noturnas no entorno da escola municipal infantil 

Simonetti Thomé, situada na rua Tenente Antônio João, 413 - bairro Cerâmica. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3365/21. 

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

de Voto de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal e ao 

Senhor Secretário Municipal de Segurança, em razão da renovação do convênio 

com o Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da 

Segurança Pública, para execução de Atividade Delegada. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3372/21. Thaiane Spinello. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC, visando estudos técnicos para realização de obras de dragagem, 

desassoreamento e contenção do ribeirão dos Meninos, no trecho em que corre 

em paralelo com a avenida Guido Aliberti, na divisa entre São Caetano do Sul 

e São Bernardo do Campo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 
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uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 3373/21. Thaiane Spinello. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Governo do Estado de São Paulo, visando para que empreenda 

esforços a fim de planejar e executar um projeto de dragagem e 

desassoreamento do ribeirão dos Meninos, principalmente no trecho em que 

segue junto à avenida Guido Aliberti após receber as águas do ribeirão dos 

Couros e do córrego dos Ourives até desembocar no rio Tamanduateí, com o 

objetivo de evitar ou, ao menos, minimizar os danos causados pelas enchentes 

no Grande ABC durante o período de chuvas. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3382/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento 

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

atual da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, pela atuação em nosso município. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3383/21. 

Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações aos maçons de São Caetano do Sul, pela 

comemoração do “Dia do Maçom” ocorrida em 20 de agosto. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3388/21. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Governador do Estado de São 

Paulo, visando a realização de estudos e tratativas para a análise da viabilidade 

da substituição do modelo de concessão monopolizada de algumas linhas de 

transporte público urbano, para permissão a título precário a mais de uma 

empresa de transporte para uma mesma linha de ônibus urbano. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3391/21. Marcos Sergio 

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

Voto de Congratulações ao Senhor Prefeito municipal Tite Campanella, ao 

Deputado Federal Exmo. Senhor Alex Manente, ao Secretário da SESEG - 

Senhor Jorge Martins Salgado, ao Secretário da SESURB - Senhor Iliomar 

Darronqui e a Guarda Civil Municipal, pelo ato de anúncio de emenda 

parlamentar do Dep. Alex Manente para a edificação da base comunitária de 

segurança na rua Boa Vista, 254, com rua Prestes Maia, bairro Boa Vista, que 

beneficiará parcela significativa de moradores. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3392/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul na pessoa do 

Senhor Prefeito interino Tite Campanella e ao COMCIPAS - Conselho 
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Municipal de Cidadania e Participação Social de São Caetano do Sul, pela 

posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2021/2023, dignamente 

representados na pessoa do Secretário Executivo do COMCIPAS, Dr. Elísio 

Peixoto. 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. 3402/21. Roberto 

Luiz Vidoski e outros. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à SECULT - Secretaria Municipal de Cultura, de 

São Caetano do Sul, em razão do brilhantismo na retomada das atividades 

culturais nesse período de transição pandêmica. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3403/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. 

Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de 

Congratulações aos atletas paralímpicos pela participação nas Paralímpiadas de 

Tóquio 2020. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

3404/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo aniversário de 50 

anos da empresa Rebal Soluções em Cozinhas. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3406/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Governador do Estado de São Paulo visando 

rigorosa investigação sobre o incêndio do Parque Estadual do Juquery. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para declarar voto, faz uso 

da palavra a vereadora Bruna Chamas Biondi. Processo nº. 3408/21. Magali 

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

de Voto de Congratulações ao deputado Thiago Auricchio, pela aprovação do 

Projeto de Lei chamado de Código Paulista de Defesa da Mulher. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3359/21. Jander Cavalcanti de 

Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de 

Educação - SEEDUC visando informações do Secretário Municipal de 

Educação, em detalhes sobre a concessão de bolsas de estudos, com base nas 

informações divulgadas na revista "São Caetano do Sul - a mudança segue em 

frente" - edição especial - 2021, em suas páginas 44 e 45. Colocado em 

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

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. 

Exaurido o tempo regimental da fase do Expediente, fica o processo “Pendente 

de Votação”. Processo nº. 3381/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 
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solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento de Cleusa Duran Giacon. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3398/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

falecimento do Sr. Walter Cezar. 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. Exaurido o tempo 

regimental do Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso 

da palavra a Nobre Edil: Bruna Chamas Biondi. O Presidente solicita e o 

Vereador Marcel Franco Munhoz assume a presidência da Mesa,  dá 

proceguimento à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso 

da palavra os Nobres Edis: César Rogério Oliva, Cícero Alves Moreira, 

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

Fontes, Matheus Lothaller Gianello e Ródnei Claudio Alexandre e Roberto 

Luiz Vidoski. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a 

fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário 

procede a leitura da Ordem do Dia. Item - I Processo nº 0780/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. 2ª 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 2º 

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

vereadores Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Américo Scucuglia Junior, Jander 

Cavalcanti de Lira e Gilberto Costa Marques. Item - II Processo nº 3205/21. 

Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do 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”. 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, com abstenção da vereadora Bruna Chamas Biondi.”. Para declarar 

voto, fazem uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi, Eclerson Pio 

Mielo, Gilberto Costa Marques, César Rogério Oliva e Jander Cavalcanti de 

Lira. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Item - 
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III Processo nº 0633/21. 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 regras e 

procedimentos a serem aplicados nos terminais rodoviários e veículos de 

transporte coletivo, para fins de prevenção de transmissão e combate ao Covid-

19, no âmbito do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

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

encerrada. 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 - IV Processo nº 0877/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de Datas e 

Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana da Educação Especial 

na Perspectiva Inclusiva’ 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”. Item - 

V Processo nº 1052/21. 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 concessão de 

auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica, no Município de 

São Caetano do Sul 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. Em encaminhamento de votação, o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede Vista do processo por 3 (três) 

Sessões. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores Bruna 

Chamas Biondi e Gilberto Costa Marques. Colocado em votação, fica 

“Aprovado o pedido de Vista por 3 (três) Sessões”. Esgotados os motivos 

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

e vinte e quatro minutos, encerrada a presente Sessão e convida os Srs. 

Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para o início da 18ª 

Sessão Extraordinária que será realizada logo a seguir. Para constar é lavrada 

esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o 

Primeiro Secretário. ............................................................................................ 
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