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ATA DA 27ª 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 UM DIAS 

DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e quarenta e três 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 26ª 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. 6778/17. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.707, de 08/09/21. “Ciente”. 

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

Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.690, de 02/08/21. “Ciente”. 

Processo nº. 2211/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito 

Municipal encaminhando cópia do Decreto nº 11.705, de 31/08/21. “Ciente”. 

Processo nº. 3744/21. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Dispõe acerca 

da desafetação da área pública que especifica, retirando da classe de bens de 

uso comum do povo para inclusão na classe dos bens dominiais do município, 

autoriza o Poder Executivo a alienar a referida área mediante licitação e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3677/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação da ementa, do artigo 1º, e acrescenta parágrafo à Lei nº 4.376 

de 06 de abril de 2006, que dispõe sobre tratamento preferencial a pacientes 

portadores de câncer, no sistema de saúde da cidade de São Caetano do Sul, e 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3678/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de 

Lei que "Institui o 'Programa Cuidador de Idoso', no âmbito do 'Programa 

Saúde da Família', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3682/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a reserva de no mínimo 

10% (dez inteiros por cento) dos imóveis construídos, como habitação popular, 

no município de São Caetano do Sul a pessoas com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3685/21. Caio Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a garantia de suporte institucional 

aos pacientes que possuem prescrição para tratamento com ‘cannabis 

medicinal’, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação 

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3692/21. Gilberto Costa Marques. 

Projeto de Lei que "Acresce o art. 40-A à Lei nº 3.340, de 09 de dezembro de 

1993, que dispõe sobre a criação de classes hierárquicas da carreira de guardas 

municipais e dá outras providencias.". “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3711/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o atendimento preferencial às 

pessoas comprovadamente diagnosticadas com dor crônica, em locais que 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3713/21. Cícero Alves Moreira. 

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

Município de São Caetano do Sul, a campanha 'Maio Branco - Mês de 

conscientização a doação de leite materno', e dá outras providências.". “Às 

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

3714/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Institui a educação bilingue 

de surdos, 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. 3715/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a capacitação dos servidores públicos nas unidades da rede 

municipal de saúde com Língua Brasileira de Sinais, no âmbito municipal de 

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

Orçamento”. Processo nº. 3725/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Institui a Assistência Técnica Pública e Gratuita para Projeto e 

Construção de Habitação de Interesse Social (ATHIS) para famílias de baixa 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3726/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o direito de denúncia e orientação às 

mulheres vítimas de violência nos hospitais, UBSs e clínicas municipais.". “Às 

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

3729/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 

Cadastro Municipal de Profissionais com Deficiência da Cidade de São 

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

Orçamento”. Processo nº. 3733/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o fornecimento de leite sem lactose para crianças carentes, as 

quais as famílias participam de programa social na cidade de São Caetano do 

Sul, nos termos específicos, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3734/21. César 
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Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a avaliação periódica das 

estruturas físicas das escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3735/21. César Rogério Oliva. Projeto 

de Lei que "Assegura a concessão de auxílio transporte para os atletas, 

praticantes de esporte de base e de alto rendimento em modalidades olímpicas 

no município de São Caetano do Sul, na forma em que específica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3736/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a criação do Disque-Escola, 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. 3738/21. Thaiane 

Spinello. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a reforma administrativa do 

município de São Caetano do Sul, regulamentando a aplicação do princípio da 

eficiência e transparência do serviço público municipal.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3739/21. 

Thaiane Spinello. Projeto de Lei que "Institui o Estatuto da Administração 

Pública Digital, estabelecendo os princípios do Governo Digital no âmbito do 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3752/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Projeto de Lei que "Institui, no calendário oficial de datas eventos 

do município de São Caetano do Sul, a 'Semana sobre Conscientização e 

Combate à Vulnerabilidade Social'.". “Às Comissões de Justiça e Redação e 

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3754/21. César Rogério Oliva. 

Projeto de Lei que "Institui o desenvolvimento das políticas de atenção à pessoa 

com deficiência, do fundo municipal de apoio à pessoa com deficiência, do 

conselho municipal da pessoa com deficiência e institui a conferência 

municipal dos direitos da pessoa com deficiência no âmbito do município de 

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

Orçamento”. Processo nº. 3756/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Altera a alínea 'd' do inciso VIII do artigo 10° da Lei nº 2.442, de 9 de setembro 

de 1977, que dispõe sobre as feiras-livres e dá outras providências.". “Às 

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

3771/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação, 

no site oficial da prefeitura, dos nomes, endereços, datas de expedição e 

validade de alvarás concedidos para realização de eventos nas casas noturnas 

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

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3772/21. 

Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que "Institui o passe livre para os 

estudantes de cursinhos comunitários, de curso técnicos e de cursinhos pré-
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vestibular nos serviços de transporte coletivo do município e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3775/21. Caio Martins Salgado. Projeto de 

resolução que "Institui o Código e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar 

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

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

3741/21. Bruna Chamas Biondi. Moção de Repúdio às falas lgbtfóbicas do ex-

vereador e Secretário de Segurança Coronel Sarnado, da cidade de Santo 

André. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 3680/21. Bruna 

Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando conserto 

do bueiro na esquina da rua Ceará com a rua Fausto Luís Pina no bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3683/21. Caio Martins 

Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando Indicação ao 

Senhor Prefeito, objetivando análises nas árvores localizadas na alameda 

Cassaquera, altura dos números 745 e 749 - bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3686/21 a 3689/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: contratação de forma emergencial de mais professores e/ou 

auxiliares para as escolas municipais; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas no bairro Vila São José; a criação de novas vagas para 

programa inclusão social "Agente Sênior"; e a revitalização do gramado e poda 

das árvores da praça Eliseo Leoni, no bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3690/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que destine o espaço onde funcionava o Hospital de 

Campanha (Hospital São Caetano), para atendimento de pacientes com 

síndromes gripais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3691/21. Gilberto 

Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a abertura 

do concurso público para contratação de agentes de trânsito municipal. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3693/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas no bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3694/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que reforce o policiamento ostensivo, preventivo e 

repressivo na rua Santa Catarina e mediações. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3695/21 a 3697/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Iguassu, bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas aos finais de semana, nas imediações da avenida Goiás, nº 1530, 

bairro Santa Paula; e a troca das lâmpadas queimadas, na rua Visconde de 
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Inhaúma, altura do nº 871. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3698/21 a 

3701/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre a instituição do mês de agosto, como mês 

de incentivo ao trabalho voluntário no município; a demarcação de sinalização 

de solo indicando ponto de parada de ônibus, na avenida Presidente Kennedy, 

altura do número 3199, sentido bairro-centro; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando a instituição da política de prevenção ao abandono e evasão 

escolar; e urgente conserto do buraco na rua Maringá 59, bairro Boa Vista. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3702/21 a 3704/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: reforço na segurança dos centros integrados de saúde e 

educação da terceira idade (CISEs) do município; o retorno do transporte 

circular saúde, no município; e a troca da lâmpada localizada na rua Margarida 

alt. nº 12 (rua sem saída) - bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3705/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando solucionar um problema no passeio público ocasionado 

por uma árvore de grande porte que teve sua base asfaltada, a mesma esta 

localizada na rua Nelly Pellegrino, entre as ruas Octávio Hildebrando e Ângelo 

Ferro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3707/21. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas por toda a cidade, com especial atenção ao bairro 

Santa Paula, mais precisamente na altura do numeral 400 da rua Piauí, onde já 

por mais de uma vez, um indivíduo durante o período da madrugada furtou 

grades de ferro e portas de alumínio de um condomínio. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3712/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que realize estudos da viabilidade de ser feita uma obra 

de ligação das ruas das Preces e da Paz com a avenida Paranapanema, bairro 

Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3716/21 e 3717/21. Fábio Soares 

de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: institui a "Ginástica Laboral" para os servidores 

públicos do município de São Caetano do Sul; e o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre a instituição da política de desjudicialização, 

como marco legal, no âmbito da administração pública municipal direta e 

indireta. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3718/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização 

da praça Salvador Quero Lopes, localizada no bairro Oswaldo Cruz. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3720/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a instituição de um canal de 

comunicação entre os profissionais que atendam pacientes com diagnósticos 
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cujo tratamento indique terapias. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3722/21 e 3723/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: fiscalização 

por parte do poder público, quanto ao uso irregular das calçadas por bares e 

restaurantes em toda cidade; e ação de assistência e inclusão social, para com 

as pessoas em situação de rua que estão fazendo da praça localizada em frente 

ao Supermercado Joanin, na alameda São Caetano altura do número 1581, 

ponto de encontro para uso de bebidas alcoólicas e drogas. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3724/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a instituição do programa Auxílio Material Escolar Inclusivo e 

dá outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3727/21 e 

3728/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: reajustar o valor da 

gratificação remuneratória por risco de vida, dos membros da Guarda Civil 

Municipal, de que trata o artigo 40 da Lei nº 3.340, de 09 de dezembro de 1993, 

com a redação alterada pela Lei nº 3.700, de 24 de junho de 1998, Lei nº 5.399, 

de 31 de março de 2016 e Lei nº 5.653, de 12 de julho de 2018; e a instalação 

de um redutor de velocidade (lombada ou lombofaixa), na rua Silvia, altura do 

número 1743 - bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3730/21 e 3731/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda de 

árvore na rua São Paulo, nº 2222, no bairro Santa Paula; e o retorno do 

"Programa Inclusão em Ação", denominado anteriormente de "Agente 

Superação". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3732/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando pintura na lombada 

existente na rua Boa Vista altura do nº 400, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3737/21. Thaiane Spinello. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que adira ao programa jovens empreendedores 

primeiros passos - JEPP do SEBRAE de modo a implementar e consolidar a 

educação empreendedora no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3745/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o retorno das aulas noturnas de zumba, nos parques Espaço Verde 

Chico Mendes e Catarina Scarparo D’Agostini (Chiquinho). “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3747/21 e 3748/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que seja criado no Hospital São Caetano, juntamente com a 

sede do curso de medicina na USCS, o hospital municipal do idoso; e que seja 

disponibilizado mais cadeiras de rodas, cadeiras de banho e camas hospitalares 

aos munícipes que necessitam e se encontram na fila de espera. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processo nº. 3749/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize estudos para que os 

munícipes, não tenham seus direitos adquiridos prejudicados por parcerias 

público - privada, autorização e permissão de uso do público. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3759/21 a 3770/21. César Rogério Oliva. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a criação do passeio público na rua Nelson no bairro Mauá; a 

reforma do passeio público existente nas ruas Domitila, Nelson e Dora, todas 

no bairro Mauá; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com 

auxílio de todos os tipos de viaturas em toda extensão da rua General Arthur 

Costa e Silva, no bairro Santa Maria; a criação de espaços de ressocialização 

do morador de rua e de pessoas em situação de vulnerabilidade no município; 

a publicação gratuita no Diário Oficial do município, fotografias e dados 

referentes a pessoas desaparecidas na cidade; a reserva de vagas em escolas 

municipais de educação infantil - EMEI, para filhos de mulheres vítimas de 

violência no município; a inclusão de ações de prevenção sobre a violência 

contra idosos, como parte das atividades de atenção primária na saúde da 

família, desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde da cidade de São 

Caetano do Sul; a demarcação de vagas no estacionamento rotativo de uso 

exclusivo de pessoas com deficiência, na entrada principal do Espaço Verde 

Chico Mendes, situado à avenida Fernando Símonsen, número 566, bairro 

Cerâmica; a visita de responsável técnico especializado para aferição da 

necessidade de supressão de uma árvore infestada de cupins, localizada à rua 

Pirajú, altura do numeral 207, bairro Olímpico; a demarcação de vagas de 

estacionamento rotativo para uso exclusivo de pessoas com deficiência 

próximo as portarias principais de todos os parques municipais da cidade; o 

conserto e/ou substituição imediata de todos os brinquedos da área destinada às 

crianças no parque Santa Maria, situado no seguinte endereço, rua General 

Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 501, bairro Santa Maria; e o conserto 

imediato dos aros da tabela de basquete, das quadras localizadas no interior do 

parque Santa Maria, localizado à rua General Humberto de Alencar Castelo 

Branco, nº 501, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3773/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a criação do espaço pet nos parques de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3679/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento 

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

SBEROC (Sociedade Beneficente Esportiva e Recreativa Oswaldo Cruz), pelo 

seu 60º aniversário de fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3684/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando 
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inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à escola municipal de 

idiomas ‘Paulo Sérgio Fiorotti’, em razão de seus 60 anos de fundação, bem 

como à Fundação Pró-Memória por realizar importante exposição virtual a 

respeito da escola. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3706/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª 

Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a cidade, com especial 

atenção ao bairro Santa Paula, mais precisamente na altura do numeral 400 da 

rua Piauí, onde já por mais de uma vez, um indivíduo durante o período da 

madrugada furtou grades de ferro e portas de alumínio de um condomínio. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3709/21. 

Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais 

de Voto de Congratulações à Guarda Civil Municipal - GCM, pelos seus 68 

anos ocorridos no dia 17 de setembro de 2021. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. O Sr. Presidente faz um comunicado relevante. Processo nº. 

3710/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à Escola Municipal de Idiomas Paulo 

Sergio Fiorotti, pelos seus 60 anos ocorridos no dia 01 de setembro de 2021. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3719/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à 

ordem dos advogados do Brasil - 40ª subsecção da seção de São Paulo, na 

pessoa do seu mui digno presidente Dr. João Paulo Borges Chagas, solicitando 

estudos para ampliar o serviço de atendimento do PLAJAM - Plantão Jurídico 

de Assistência à Mulher, também para os finais de semana. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3740/21. Bruna Chamas Biondi. 

Moção de apoio à Deputada Federal Vivi Reis do PSOL-PA que teve seu 

gabinete invadido e depredado. 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. 3742/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando envio 

de ofício ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), à Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e ao Sistema de 

Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (SAESA) visando a realização de 

audiência pública sobre as estratégias de contingência destes órgãos para a crise 

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

encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra a Vereadora Bruna 
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Chamas Biondi. Colocado em votação, fica "Rejeitado, com votos favoráveis 

dos vereadores Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Américo 

Scucuglia Junior e Ubiratan Ribeiro Figueiredo.". Processo nº. 3746/21. 

Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando avaliar a possibilidade de 

aumentar os muros do terreno da rua Paraíba, ao lado do nº 122, Centro. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3750/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao clube SBEROC (Sociedade Beneficente 

Esportiva e Recreativa Oswaldo Cruz), pelo seu 60º aniversário de fundação a 

ser comemorado no dia 22 de setembro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3751/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento 

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

Municipal de Idiomas Paulo Sergio Fiorotti, pelos seus 60 anos ocorridos no 

dia 01 de setembro de 2021. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3753/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Dia Nacional de 

Luta da Pessoa com Deficiência, comemorada todo dia 21 de setembro, 

oficializada em 2005 pela Lei nº 11.133, mas já celebrada desde 1982, por 

iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência - grupo 

que se reunia desde 1979, para reivindicar direitos e melhorias para a vida das 

pessoas com deficiência. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 

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

nº. 3757/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações pelo governo federal ter zerado impostos 

de importação de medicamentos e dispositivos para pessoas com deficiência, 

medida que ainda inclui anticorpo para tratamento de câncer metastático, 

próteses para pernas e equipamentos de acessibilidade para área de informática. 

Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3758/21. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul visando atualizar o "lay out" da página oficial do site da 

Prefeitura Municipal, no que tange a área destinada a serviços aos munícipes, 

no campo CID CARD, para cartão São Caetano, uma vez que o CID CARD 

não é mais emitido, e está gerando dúvidas aos munícipes da nossa cidade. Para 

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. 
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Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador César 

Rogério Oliva. 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. Colocado em votação, fica "Rejeitado, com votos favoráveis dos 

vereadores Bruna Chamas Biondi, César Rogério Oliva, Américo Scucuglia 

Junior e Ubiratan Ribeiro Figueiredo". Para declarar voto, faz uso da palavra o 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira e Gilberto Costa Marques. Processo nº. 

3774/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento solicitando envio de ofício à 

Secretaria Municipal de Educação - SEEDUC, visando informações, nos 

termos do artigo 116, §1º, “D”, artigo 143, artigo 147, VII do Regimento 

Interno, do Sr. Fabrício Coutinho de Faria, titular dessa pasta, para esclarecer a 

situação da Escola Municipal Integrada Maria D'Agostini, que se encontra há 

mais de um mês com sérios problemas de abastecimento de água, bem como 

encaminhar um plano de ação. Colocado em discussão, faz uso da palavra a 

Vereadora Bruna Chamas Biondi. Exaurido tempo regimental do Expediente, 

fica "Pendente de votação". Exaurido o tempo regimentgal do Expediente, 

passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada 

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

Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. O Sr. Presidente faz um comunicado 

relevante. O Presidente solicita e o Vereador Cícero Moreira Alves assume a 

presidência da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. 

Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Ródnei Claudio Alexandre, 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, Ubiratan Ribeiro Figueiredo e 

Américo Scucuglia Junior. O Presidente solicita e o Vereador Marcel Franco 

Munhoz assume a presidência da Mesa, que procede à chamada nominal 

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

Alves Moreira e Fábio Soares de Oliveira. O Vereador Cícero Alves Moreira 

reassume a presidência da Mesa e dá continuidade à chamada nominal 

alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra o Nobre Edil: Gilberto Costa 

Marques e Jander Cavalcanti de Lira. 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 a leitura da 

Ordem do Dia. Item - I Processo nº 1183/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Acresce o artigo 1º-A à Lei nº 
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5.239, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar 

cartaz com telefone para denúncias de maus tratos contra animais nos locais e 

na forma 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 2º Turno”. 

“Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Item - II Processo nº 3452/21. Prefeitura Municipal. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza a municipalização da 

Creche Oswaldo Cruz, revoga as Leis nºs 2.295, de 19 de dezembro de 1975 e 

3.188, de 27 de fevereiro de 1992 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, Bruna Chamas Biondi, Américo Scucuglia Junior e Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa. Item - III Processo nº 0781/21. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Cria o 

Banco de Empregos para a Juventude, no âmbito do Município de São Caetano 

do Sul.”. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é 

esta encerrada. Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes, pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado 

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

“Arquive-se”. Item - IV Processo nº 2633/21. César Rogério Oliva. 1ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o uso do Cordão de 

Girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas 

com deficiências ocultas e/ou transtornos, no Município de São Caetano do 

Sul.”. 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 e César Rogério Oliva. Item - V Processo nº 3503/21. Mesa 

Diretora. Discussão e Votação Únicas do Projeto de Resolução que “Autoriza 

a Mesa Diretora da Câmara Municipal a dispor dos bens 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”. Esgotados os motivos que nortearam a presente 
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convocação, o Sr. Presidente declara, às dezenove horas e cinquenta e um 

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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