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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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 Vereador Cícero Moreira Alves, assume a Presidência e declara 

aberta a Sessão. As Atas da 28ª Sessão Ordinária e da 19ª Sessão Extraordinária 

são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador Cícero 

Alves Moreira, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. 

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

encaminhando cópia do Decreto nº 11.708, de 09/09/21. “Ciente”. Processo nº. 

2356/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.710, de 16/09/21. “Ciente”. Processo nº. 

3964/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.711, de 20/09/21. “Ciente”. Processo nº. 

3897/21. Ródnei Claudio Alexandre. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o descarte 

de perfurocortantes no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3898/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Altera a redação da ementa e o do artigo 1º da Lei nº 4.759, de 14 de 

maio de 2009, institui a Campanha Permanente de Orientação Acerca do Risco da 

Destinação Final Indevida de Lixo Eletrônico, no município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3899/21. Gilberto Costa Marques. 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 Rett' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3936/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de mensagem de combate ao 

assédio sexual nas festas e eventos culturais no município de São Caetano do 

Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. 

Processo nº. 3938/21. Marcos Sergio G. Fontes E César Rogério Oliva. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a afixação de placas e cartazes em locais visíveis e de 

fácil acesso, nas repartições públicas no município, para divulgar que o INSS 
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fornece gratuitamente próteses e órteses, aos segurados, acobertados e 

dependentes, 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. 3956/21. Marcos Sergio G. Fontes E Cícero Alves 

Moreira. Projeto de Lei que "Institui o Atendimento Pré-natal Humanizado, por 

meio do acesso a imagens de ultrassom do feto em 3D, para gestante com 

deficiência visual, habitante do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3969/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

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

do Sul, o 'Dia da Conscientização da Paralisia Cerebral' e dá outras providências.". 

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

nº. 3970/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre o 

planejamento participativo orçamentário, com objetivo de subsidiar os projetos de 

Lei que disciplinam o plano plurianual, orçamento anual e as diretrizes 

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

Orçamento”. Processo nº. 3971/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre o desconto do IPTU - Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana, para imóveis de proprietários ou contribuintes que adotarem 

cães e gatos, castrados e vacinados, do Centro de Controle de Zoonoses e ONG’s 

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

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

3972/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Faculta à pessoa idosa 

a vacinação em seu domicílio, durante as campanhas realizadas no município, 

sempre que houver a impossibilidade de seu deslocamento até um local de 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3973/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de cartazes informando sobre o 

estabelecimento de prioridade especial para os maiores de oitenta anos, nas 

unidades de saúde públicas e privadas, situadas no município de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3876/21. César Rogério Oliva. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a substituição dos caminhos de brita, 

ou pedregulhos dos brinquedos do parque Chico Mendes e outros, por alternativas 

que favoreçam a acessibilidade de crianças com deficiência física, bem como a 

eliminação das muretas que circundam a área desses brinquedos, substituindo elas 

por rampas ou outras alternativas que igualmente prestigiem a acessibilidade de 

todos. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3879/21 a 3884/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que o antigo campo do Luís Gama, hoje utilizado 
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pelo A.D. São Caetano, retorne para a Prefeitura Municipal, para uso da Liga 

Sancaetanense de Futebol; em conjunto com a SESURB - Secretária Municipal 

de Serviços Urbanos realize estudos para a construção de novas instalações para 

o CISE - Centro Integrado de Saúde e Educação Francisco Coriolano de Souza, à 

rua Dionísio Mercado, 199 - Nova Gerty; a criação de uma praça esportiva 

comunitária no campo do clube ABREV - Miguel Marcucci, à avenida Presidente 

Kennedy, 2300 - Santa Maria; reforma da quadra 2 (dois), centro integrado de 

educação e esporte "Alcina Dantas Feijão" Águias de Nova Gerty, à rua Juruá, 50 

- Nova Gerty; um projeto em pareceria com a USCS - Universidade de São 

Caetano do Sul, na área de Educação; e reforma do conjunto aquático do Centro 

Integrado de Educação e Esporte "Alcina Dantas Feijão" Águias de Nova Gerty, 

à rua Juruá, 50 - Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3892/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

criação do dia de conscientização sobre a síndrome de Rett, em 17 de outubro. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3893/21 a 3895/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de faixas de LED nas faixas de travessia de 

pedestres, em principais vias da cidade, como a avenida Goiás e em cruzamentos 

considerados perigosos; a capacitação dos funcionários que exercem a função de 

atendimento - recepção, no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - 

CAISM, localizado na rua Herculano de Freitas, 200 - bairro Fundação; e 

disponibilizar, por meio do PEC - Programa Esportivo Comunitário, aulas na 

modalidade esgrima. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3901/21. Gilberto 

Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a construção 

da lombofaixa na rua Wenceslau Brás com a rua Rafael Correa Sampaio. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3902/21 e 3903/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: um convênio com o governo do estado, para o uso do campo 

de futebol da ETEC para campeonatos municipais; e a municipalização do 

Fundação Municipal Anne Sullivan, à al. Conde de Porto Alegre, 820 - Santa 

Maria, para um melhor atendimento aos usuários do local. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3904/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a implantação de parklets nas esquinas das ruas General 

Osório e Rafael Correa Sampaio, especificamente para os estabelecimentos 

“Restaurante oca” e “The Neighbour Pub”, bem como na avenida Goiás, nº 1530, 

em frente ao estabelecimento “Fica dica bar”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3907/21 a 3910/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a demarcação 

de vaga destinada a carga e descarga, na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, altura 

do numeral 661, no bairro São José; a colocação de uma lombada ou lombofaixa, 
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na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, altura do numeral 661, próximo a 

congruência com a rua Paschoale Cavana, no bairro São José; a implantação de 

sistema de avisos de iminência de enchentes aos munícipes, para que com a 

antecedência antes prevista no já extinto Decreto Municipal 11.052 de 16 de 

novembro de 2016, por meio das redes sociais (Facebook e Instagram) da 

prefeitura, e dos demais meios de comunicação ("messenger", Rádio, site, spotfy, 

carros de som nos locais corriqueiramente atingidos, e-mails, whatsapp e sms), 

sejam todos alertados acerca de eventual situação de enchente iminente na cidade; 

e a implantação de sistema de avisos das condições das vias, orientações de 

trânsito e rotas de possíveis entradas e saídas da cidade em dias de fortes chuvas, 

a serem transmitidos na forma do que era previsto no já extinto Decreto Municipal 

11.052 de 16/11/16, por meio das redes sociais (facebook e instagram) da 

prefeitura, e dos demais meios de comunicação (messenger, rádio, página da 

prefeitura na internet, spotfy, e-mails, whatsapp e sms), a todos os munícipes da 

cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3918/21 e 3919/21. Cícero Alves 

Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos que viabilizem a revitalização da Estação 

José Montilha, no bairro Boa Vista; e estudos técnicos que viabilizem a 

implantação de semáforos na rotatória localizada na avenida Presidente Kennedy 

com a Piratininga. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3920/21 a 3922/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

a esta Edilidade, versando sobre a isenção do pagamento de ISSQN os 

estabelecimentos de ensino particular de 1º e 2º graus do município que ofereçam 

bolsas de estudos para alunos hipossuficientes que contenham alguma deficiência 

e da outras providências; instalar equipamentos de redução de velocidade 

(semáforo, lombofaixa ou lombada eletrônica) na rua Marlene com a avenida 

Paranapanema, bairro Nova Gerty; e divulgar nos órgãos públicos municipais de 

atendimento ao público informativos de como a pessoa com deficiência pode 

obter órteses e próteses gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3923/21 e 3924/21. Caio Martins Salgado. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a revitalização do bairro Boa Vista, especialmente no trecho 

compreendido entre as ruas Frederico José Furlanetto, Michel Glebochi, Santo 

André e Vanda; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua 

Turmalinas e imediações - bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3926/21 e 3927/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

urgente e adequada sinalização na rua Marconi x avenida do Estado, no bairro 

Fundação, em São Caetano do Sul; e alteração da circulação da rua Marconi, no 
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bairro Fundação, para que se torne sentido de mão única. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3931/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a construção da lombofaixa na rua Luis Fiorotti entre os 

números 600 e 900, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3935/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a criação de aplicativo para colaborar com as estatísticas, 

controle, celeridade na vacinação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3937/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando à 

demarcação de vaga de estacionamento para carga/descarga na rua Flórida, nº 

873, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3941/21 a 3944/21. 

Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de uma rotatória no 

cruzamento da avenida Lions Club e avenida Lauro Gomes; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da rua José do Patrocínio, no 

Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da 

rua Pernambuco, no Centro; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas mediações da rua Paraíba, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3953/21 e 3954/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

instalação de redutor de velocidade (lombofaixa) defronte à Escola Municipal de 

Educação Infantil Romeu Fiorelli, na rua dos Berilos nº 113, bairro Prosperidade; 

e o nivelamento do asfalto e conserto da guia da esquina da rua Eldorado e rua 

das Pérolas, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3955/21. 

Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas mediações da rua 

Alagoas, no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3957/21. Matheus 

Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

manutenção das grades ao redor da estátua São Caetano Di Thiene e demais 

instalações necessárias para garantir a segurança no parque Chico Mendes. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3959/21 a 3962/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos para a construção e ou realocar a EMEF Professor 

Olyntho Voltarelli Filho para um imóvel publico; estudos para a criação da 

primeira academia pública gratuita de São Caetano do Sul; estudos de viabilidade 

do retorno de todas as ciclovias no munícipio; e criação de uma campanha nas 

redes sociais para uma maior conscientização de respeito dos motoristas de 

veículos automotores, para com pedestres e principalmente ciclistas. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3963/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a construção da lombofaixa no cruzamento da rua 

das Mangueiras com a rua Castro Alves, no bairro Cerâmica. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processo nº. 3965/21. Thaiane Spinello. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que determine a visita do fiscal municipal de posturas à 

avenida Goiás, altura do nº 3.100, 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. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3967/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a substituição gradativa dos painéis de 

senhas localizados nos próprios municipais, por painéis inclusivos. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3877/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo - SCS visando solicitar a 

urgente poda técnica de árvore localizada na avenida Presidente Kennedy, nº 

2995, bairro Santa Paula. O Vereador Eclerson Pio Mielo assume a presidência 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Sr. Presidente passa a 

palavra ao 1º Secretário, Vereador Cícero Alves Moreira, que procede à leitura 

das matérias destinadas ao Expediente.  Vereador Cícero Alves Moreira 

Processo nº. 3878/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Exmª Senhora Drª Presidente do 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo, conselheira Drª Cristiana de 

Castro Moraes, a todos os conselheiros, assessores e demais membros do E. TCE-

SP, pela excelente administração e relevante trabalho realizado, expresso pelo 

"25º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais", 

contribuindo em vários setores do município, em benefício da cidade e de sua 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3885/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à todos policiais civis, pela comemoração do 

Dia Internacional do Polícia, comemorado no dia 29 de setembro. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3886/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

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

aos policiais militares, pela comemoração do Dia Mundial do Policial, no dia 29 

de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3887/21. 

César Rogério Oliva. Moção de apoio à comissão especial da reforma 

administrativa (PEC 32/20), por aprovar, na quinta-feira, dia 23, por meio de 

destaque apresentado, uma emenda, que compõe fração da PEC da reforma 

administrativa que tramita no âmbito do legislativo federal, e que altera a estrutura 
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da segurança pública no Brasil, concedendo "natureza policial" às guardas 

municipais. 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 “Aprovado, com voto contrário dos 

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

Figueiredo”. Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador César Rogério 

Oliva. Processo nº. 3888/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à toda Guarda Civil 

Municipal, e em especial à equipe da ROMU composta pelos gcm’s edemir, j. 

silva e cardoso, por autuar e prender, na manhã do domingo dia 26/09/2021, um 

bandido que roubou um automóvel no município de São Paulo e um aparelho 

celular aqui em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3889/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à toda Guarda Civil Municipal, e 

em especial à equipe da ROMU composta pelos GCM's Edemir, J. silva e 

Cardoso, por autuar e apreender, na manhã do domingo dia 26/09/2021, um 

bandido que roubou um automóvel no município de São Paulo e um aparelho 

celular aqui em nossa cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3896/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Guarda Civil Municipal de São 

Caetano do Sul, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana e à Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAG 5, pela 

realização de operação que inibiu práticas que promoviam a perturbação do 

sossego público e operação Direção Segura Integrada. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3900/21. Gilberto Costa Marques. Requerimento 

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

aniversário da Loja Maçônica 28 de Julho. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3915/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica 

- SEDE, visando a realização de audiência pública sobre as estratégias de 

contingência deste órgão para a crise hídrica. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3916/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa SABESP - Central, visando a realização de 

audiência pública sobre as estratégias de contingência deste órgão para a crise 

hídrica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra a Vereadora Bruna 

Chamas Biondi. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3917/21. 

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

Voto de Congratulações pela atuação de nossas gloriosas Polícia Militar do estado 

de São Paulo, e Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul, parabenizando 

sua atuação à frente dos trabalhos desenvolvidos e de reconhecimento notório em 

meio a sociedade sulsancaetanense. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3925/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Turmalinas e 

imediações - bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3928/21. Marcos Sergio G. Fontes E César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao instituto nacional do seguro social - 

INSS - São Caetano do Sul, visando fixar avisos em suas dependências de 

atendimento ao público, informando que o INSS fornece gratuitamente próteses e 

órteses (perna mecânica, braço mecânico, cadeira de rodas etc.) aos segurados e 

acobertados bem como os dependentes. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3929/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento 

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

bravura à Guarda Civil Municipal referente a ação ocorrida na manhã do dia 01 

de outubro de 2021. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3930/21. Américo Scucuglia Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações pelo ato de bravura aos policiais militares 

da 3ª companhia do 6º batalhão da Polícia Militar de São Caetano do Sul. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3932/21. Gilberto Costa 

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

Congratulações ao Senhor Roberto Leandrini Júnior, pela sua eleição como 

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do 

ABCDMRR - REGRAN, para o triênio 2021-2024. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3934/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício á Febraban visando solicitar as agências 

bancárias ativadas no município de São Caetano do Sul que deem fiel 

cumprimento a Lei Municipal 5.631/2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade às 

agências bancárias estabelecidas no município de São Caetano do Sul, de 

afixarem informativos em suas dependências, informando que possuem 
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empregados habilitados na Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3939/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

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

à Policia Civil do Estado de São Paulo, pela comemoração do Dia da Policia Civil, 

comemorado no dia 30 de setembro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3940/21. Ródnei Claudio Alexandre. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a todos os idosos, pelo 

Dia Internacional dos Idosos, comemorado no dia 1 de outubro. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3945/21. Cícero Alves Moreira. 

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

ostensivas nas mediações da rua Alagoas, no Centro. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3946/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

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

mediações da rua Pernambuco, no Centro. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3947/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

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

mediações da rua Paraíba, no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3948/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de 

ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas mediações da rua 

José do Patrocínio, no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3951/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelo dia do Guarda Civil 

Municipal, comemorado no dia 10 de outubro, instituído pela Lei nº 3.789/1999. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3952/21. Marcel Franco 

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

Congratulações aos policiais militares do 6º BPM/M e guardas civis municipais 

envolvidos na ocorrência do último dia 01 de outubro, que, auxiliados pela 

tecnologia do Centro de Gerenciamento de Emergências, resultou na prisão dos 

criminosos armados que roubaram um ferro velho e, durante a fuga, um veículo 

com duas crianças em seu interior. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3966/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção 



 

 

hae  10 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Hospital Beneficência 

Portuguesa de São Caetano do Sul, pelo transcurso de seus 72 anos de fundação. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3968/21. Eclerson Pio 

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

de Congratulações aos líderes autonomistas, renovando nossa eterna gratidão, 

respeito e homenagem hoje e sempre pela coragem, determinação e firme 

propósito no ideal de Liberdade que nos ensina a enfrentar os obstáculos e vencê-

los, pois “O sonho de 95 líderes autonomistas tornou-se realidade.”(Mário 

Dal’mas). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3974/21. Bruna 

Chamas Biondi. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações pela Vitória dos moradores do antigo edifício Di Thiene por 

ter conquistado posicionamento público e oficial do Prefeito interino se 

comprometendo ao pagamento do auxílio emergencial para essas famílias. 

Colocado em discussão, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de 

Lira, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, Bruna Chamas Biondi e Gilberto Costa 

Marques. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. 

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Para encaminhar a votação, faz uso da 

palavra o Vereador Cesar Rogério Oliva. Esgotado o tempo regimental para esta 

fase, o Sr. Presidente comunica ao Plenário que o Vereador César Rogério Oliva 

pede pela prorrogação de 30 (trinta) minutos do Expediente, após a fase da Ordem 

do Dia. O Sr. Presidente suspende a Sessão, por cinco minutos. O Sr. Presidente 

reabre a sessão. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o 

Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Pela ordem o Vereador César Rogério 

Oliva, pede que seja colocado em votação o pedido de prorrogação do Expediente. 

Colocado em votação, o pedido de prorrogação do expediente fica “Rejeitado, 

com votos favoráveis dos vereadores Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas 

Biondi, César Rogério Oliva, Ubiratan Ribeiro Figueiredo, Thaiane Spinello, 

Caio Martins Salgado e Jander Cavalcanti de Lira. Para declarar voto, faz uso da 

palavra o vereador César Rogério Oliva. O Sr. Presidente faz comunicados 

relevantes. Para fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador 

Roberto Luiz Vidoski. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 3975/21. Eclerson Pio Mielo e outros. 

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

aos guardas civis municipais que especifica, em razão do desfecho positivo da 

operação realizada no último dia 1º de outubro, em que criminosos roubaram 

estabelecimento comercial da cidade e empreenderam fuga com veículo também 

roubado e com duas bebês dentro, bem como que conste em seus prontuários a 

ocorrência. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 
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esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3949/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Izabel Heredia Blanco. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3950/21. Marcel Franco Munhoz. 

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

pelo falecimento de Silvanir Alves das Chagas. 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. Esgotadas as matérias 

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

à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os 

Nobres Edis: Américo Scucuglia Junior, Bruna Chamas Biondi, Caio Martins 

Salgado, César Rogério Oliva e Cícero Alves Moreira. 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 1164/21. Caio Martins Salgado. 2ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou 

permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atender às 

normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada 

dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que os utilizam 

como suporte de seus cabeamentos, em vias públicas de São Caetano do Sul e dá 

outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em 

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

encaminhamento para votação, o autor, Vereador Jorge Martins Salgado pede 

vista do processo por uma (01) sessão. Colocado em votação, fica “Aprovado 

o pedido de Vista por uma (01) sessão”. Item - II Processo nº 0725/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão 

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

“Institui o Banco de Dados para Proteção à Criança e ao Adolescente, mediante o 

cadastramento de pedófilos, 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. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra o 

Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Colocado em votação, fica 

“Aprovado o Parecer, com voto contrário dos vereadores Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes, Cesar Rogério Oliva e Bruna Chamas Biondi.” Para declarar 

voto, faz uso da palavra o Vereador Gilberto Costa Marques. “Arquive-se”.   

Item - III Processo nº 0830/21. Cícero Alves Moreira e Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Assegura o atendimento 
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humanizado às parturientes em luto materno, no âmbito dos estabelecimentos 

públicos de saúde do Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

1º Turno”. Item - IV Processo nº 3318/21. César Rogério Oliva. Discussão e 

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

critério do Plenário a Moção de Repúdio à empresa LATAM Airlines Brasil, por 

proibir embarque de criança autista sem máscara, no Aeroporto Marechal 

Rondon, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Colocado em 

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

encaminhar a votação, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. 

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

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente 

declara, às dezenove horas e cinquenta e cinco 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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