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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL de SÃO CAETANO DO SUL, 

REALIZADA NO PLENÁRIO DOS 

AUTONOMISTAS, AOS DOIS DIAS DO 

MÊS de FEVEREIRO DO ANO de DOIS MIL 

E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezoito horas e seis minutos, com a presença dos Vereadores registrada 

em livro próprio, o Sr. Presidente, em exercício, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Atas da 36ª Sessão 

Ordinária, as da 27ª, 28ª e 29ª Sessões Extraordinárias, referentes ao ano de 

2020, e a ata da Sessão Solene de Posse são “Aprovadas”. O Sr. Presidente 

comunica ao Plenário que na última Sessão as vereadoras Thaiane Spinello e 

Bruna Chamas Biondi apresentaram pedido de renúncia aos cargo de 2º e 3º 

Secretário da Mesa, respectivamente. Pela ordem, faz uso da plavra o 

Vereador César Rogério Oliva, questionando se a leitura dos ofícios seria 

suficiente para efetivar as renúncias, tendo o Presidente respondido 

afirmativamente. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Cícero 

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

O Sr. Presidente comunica ao Plenário que a eleição para preenchimento dos 

cargos vagos de 2º e 3º Secretários da Mesa Diretora será realizada no 

expediente da próxima sessão ordinária. Processo nº. 3363/20. Mesa Diretora. 

Ofícios nºs: 01/2021, de 05/01/21, da Vereadora Thaiane Spinello, 

apresentando renúncia ao cargo de 2º Secretário; e 03/2021, de 06/01/21, e da 

Vereadora Bruna Chamas Biondi, apresentando renúncia ao cargo de 3º 

Secretário. “Ciente”. Processo nº. 1385/20. Prefeitura Municipal. Ofícios do 

Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Balanços Financeiros 

da Prefeitura referente aos meses de outubro e novembro de 2020. “À 

Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1071/05. Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul. Ofício do Reitor da USCS, encaminhando 

cópia do termo de convênio firmado entre aquela autarquia e a ED6 

Consultoria Educacional Ltda, que tem como objetivo o estabelecimento de 

cooperação técnica para realização de parceria; e encaminhando cópia do 

Termo de Cooperação Técnica nº 02/2020, firmado entre aquela autarquia e a 

Secretaria de Estado da Saúde, que tem como objetivo instituir a cooperação 

técnica-científica entre as partícipes. “Ciente”. Processo nº. 0035/20. 
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Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópias dos Decretos nºs: 11.600, de 20/10/20; 11.605, de 28/10/20; 11.613, de 

07/12/20; 11.607, de 03/11/20; 11.614, de 09/12/20; 11.612, de 02/12/20; 

11.617, de 16/12/20, 11.621, de 21/12/20. “Ciente”. Processo nº. 0129/20. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.618, de 16/12/20. “Ciente”. Processo nº. 1139/20. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.611, de 02/12/20. “Ciente”. Processo nº. 1738/20. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.620, de 18/12/20. “Ciente”. Processo nº. 3346/20. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.609, de 17/11/20. “Ciente”. Processo nº. 3366/20. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.615, de 09/12/20. “Ciente”. Processo nº. 0015/21. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.619, de 17/12/20. “Ciente”. Processo nº. 0073/21. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.622, de 30/12/20. “Ciente”. Processo nº. 0167/21. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.608, de 17/11/20. “Ciente”. Processo nº. 0168/21. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.610, de 17/11/20. “Ciente”. Processo nº. 0424/21. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.626, de 15/01/21. “Ciente”. Processo nº. 0426/21. 

Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal encaminhando 

cópia do Decreto nº 11.625, de 15/01/21. “Ciente”. Processo nº. 0043/21. 

Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação do caput e do inciso 

I, do art. 3º da Lei Municipal nº 4.904, de 23 de junho de 2010, que cria o 

Conselho Municipal de Política Cultural - CONCULT, institui a conferência 

e/ou fórum municipal de Cultura e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3382/20. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Altera a ementa e o 

artigo 1º da Lei nº 4.481, de 21 de março de 2007, que institui a Campanha 

Municipal de Conscientização e Incentivo ao Uso de Papel Reciclado e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3383/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre descarte de máscaras, luvas, protetor facial, 

viseira, capas e outros materiais usados na proteção contra o COVID-19, no 

âmbito das unidades de saúde do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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



 

 

hae  3 

Orçamento”. Processo nº. 3384/20. 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 da Não Violência Ativa' e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3385/20. 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 Artea - Arte e Transtorno do 

Espectro Autista', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3386/20. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a dimensão e demais 

características de cartazes ou dispositivos similares de afixação obrigatória em 

estabelecimentos comerciais, situados no município de São Caetano do Sul, 

exigidos por leis municipais, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3387/20. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Assegura a toda criança, 

na faixa etária compreendida entre 0 (zero) a 12 (doze) anos, vítima de abuso 

sexual, a prioridade absoluta ao atendimento psicológico em toda a rede 

municipal 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. 3388/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Institui o 'Parque da Saúde', 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. 3389/20. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o Cadastro de Profissionais 

com Deficiência, para inserção no mercado de trabalho, 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. 3390/20. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Autoriza, às empresas 

que realizam entregas a domicílio, auxiliadas aplicativos de "delivery", o 

bloqueio dos números de telefones reincidentes em trotes à suas atividades, 

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. 3391/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o uso facultativo de equipamento digital, como alternativa à 

afixação de cartazes físicos, para divulgação de matérias educativas, exigidos 

por força de leis municipais, no âmbito dos estabelecimentos comerciais 

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

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

nº. 0050/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui 

noções, no âmbito do contraturno das escolas da Rede Municipal de Ensino 
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de São Caetano do Sul, o curso de noções básicas sobre a Lei federal nº 

11.340/2006, Lei Maria da Penha, e o crime de feminicídio, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0069/21. Bruna Chamas Biondi. Projeto de Lei 

que "Institui a obrigatoriedade de afixação de avisos com o número do 'Disque 

Denúncia da Violência Contra a Mulher - Disque 180', 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. 0116/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da prestação de socorro a animal atropelado, nas vias públicas 

do município de São Caetano do Sul, ao motorista motociclista e ciclista 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0139/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o fomento à economia 

sulsancaetanense, denominado Compra Aqui São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0140/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a violação, subtração e tentativa de subtração 

de cabos, fios de cobre, relógios e congêneres, instalados em bens do 

patrimônio público municipal de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0141/21. 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 de Conscientização Sobre PTI - 

Trombocitopenia Imune Primária', e dá outras providências.". “Às Comissões 

de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0142/21. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Acrescenta a alínea “j” 

ao artigo 1º da Lei nº 410, de 14 de janeiro de 1954, que dispõe sobre a 

proibição de ruídos ou sons excessivos e evitáveis que possam perturbar o 

sossego público, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 0229/21. Caio Martins 

Salgado. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação das informações que 

especifica, relativas às escolas da Rede Municipal de Ensino, no portal da 

educação, da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 0230/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei 

que "Altera a redação da alínea 'a' do artigo 1º da Lei nº 410 de 14 de janeiro 

de 1954, que dispõe sobre a proibição de ruídos ou sons excessivos e evitáveis 

que possam perturbar o sossego público, e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 
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nº. 0234/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui a 

obrigatoriedade, às revendedoras de veículos automotores, para informar ao 

consumidor se o veículo exposto à venda é oriundo de leilão, locadora, 

recuperado ou salvado de seguradoras, 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. 0228/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Moção de Repúdio ao aumento de impostos de vários 

setores, em mais de R$ 7 bilhões, promovidos pelo Governador do Estado de 

São Paulo, João Dória. “À Comissão de Justiça e Redação”. Processo nº. 

3359/20. Ricardo Andrejuk. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando o recapeamento asfáltico na rua Rosa, 33. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3372/20 a 3377/20. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realizar feira orgânica e social no município; autorizar a 

municipalidade a criar convênio com as concessionárias de serviços públicos, 

com a finalidade de prover os pontos de taxis instalados no município de São 

Caetano do Sul, com energia elétrica, telefonia fixa, rede de esgoto, ‘totem’ 

com álcool em gel, pia lavatório de mãos e água potável; a sinalização e 

pintura de solo delimitando o espaço sito à rua Rafael Correia Sampaio, altura 

do nº 1071, bairro Santa Paula; a instalação de calçada acessível a pessoas 

com deficiência, sito à rua Rafael Correia Sampaio, altura do número 1071; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a inclusão de 

informações sobre os sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA), na 

carteira de vacinação, desde que autorizado pelos pais ou responsável; e afixar 

com parecer técnico da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, nas 

rotatórias ajardinadas, bustos e estátuas históricos da cidade de São Caetano 

do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3379/20. Olyntho Sequalini 

Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização e 

organização de um evento anual exclusivo para exposição de veículos antigos 

dos modelos chevrolet opala e chevrolet caravan, especialmente no mês de 

novembro em comemoração ao "Dia do Chevrolet Opala", já instituído no 

calendário oficial de datas e eventos do nosso município, conforme Lei 

Municipal nº 5.916 de 21 de dezembro de 2020 de autoria deste parlamentar. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3381/20. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização e 

organização de um evento anual em parceria com a comunidade católica do 

município, especialmente no mês de agosto, em comemoração ao "Dia da 

Santa Dulce dos Pobres", já instituído no calendário oficial de datas e eventos 

do nosso município, conforme Lei Municipal nº 5.884, de 12 de agosto de 

2020, de autoria deste parlamentar. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 
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0045/21 a 0048/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a edição 

urgente de um novo decreto "instituindo o plano de contingenciamento para 

eventos como alagamentos, enchentes e inundações no município de São 

Caetano do Sul"; a implantação ou construção de uma pista de 

automodelismo, em local disponível na cidade a critério da melhor técnica; a 

instalação de faixa de pedestres entre rampas de acessibilidade em frente ao 

portão de entrada de alunos da Fundação Anne Sullivan, sito rua Tibagi, em 

frente a praça Faria Lima, bem como a pintura, verde ou vermelho, dessas 

referidas rampas; e a conversão da faixa de pedestres localizada na rua São 

Paulo, altura do numeral 1.680, nas proximidades do Centro de Diálise, em 

“lombofaixa”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0051/21 e 0052/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: providências no sentido de agilizar o 

processo de municipalização da creche Oswaldo Cruz, situada na rua Porto 

Calvo, 77, bairro Oswaldo Cruz; e a manutenção da praça do maçom, esquina 

da rua Manoel Augusto Ferreirinha com a rua Justino Paixão, próxima ao 

fórum. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0060/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos e tratativas 

visando a adoção de medidas para a realização de ação de desratização no 

Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0062/21. César Rogério Oliva. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando aquisição de software de 

inteligência para monitoramento do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0064/21 a 0066/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a criação de uma rotatória verde, na confluência da alameda 

Conde de Porto Alegre, com a rua Silvia, bairro Santa Maria; que realize 

reparos no redutor de velocidade (valeta), localizado na rua Pelegrino 

Bernardo, altura do número 454, bairro Olímpico; e que realize o 

recapeamento asfáltico, bem como o nivelamento dos bueiros, localizados na 

estrada das Lágrimas, no trecho compreendido entre os números 1466 a 1656 

- bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0067/21. Bruna Chamas 

Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a formulação de 

um plano municipal de imunização contra o COVID-19. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0070/21 e 0071/21. 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, 

sobre noção dos direitos dos idosos e dos direitos das pessoas com deficiência 

como temas a serem abordados no contraturno das escolas municipais de 

educação integral; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, sobre 
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determinar a instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos e 

entidades públicas municipais. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0076/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que 

seja realizada a poda de árvores na EMI Fernando Pessoa, localizada na rua 

Flórida, divisa dos nsº 525 e 541, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0077/21 a 0091/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos e tratativas para ações de prevenção e combate ao 

mosquito Aedes aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no bairro São José; 

estudos e tratativas para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes 

aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no bairro Santo Antônio; estudos 

e tratativas para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, 

bem como a aplicação de fumacê, no bairro Santa Paula; estudos e tratativas 

para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como a 

aplicação de fumacê, no bairro Santa Maria; estudos e tratativas para ações de 

prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como a aplicação de 

fumacê, no bairro Prosperidade; estudos e tratativas para ações de prevenção 

e combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no 

bairro Oswaldo Cruz; estudos e tratativas para ações de prevenção e combate 

ao mosquito Aedes aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no bairro 

Olímpico; estudos e tratativas para ações de prevenção e combate ao mosquito 

Aedes aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no bairro Nova Gerty; 

estudos e tratativas para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes 

aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no bairro Mauá; estudos e tratativas 

para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como a 

aplicação de fumacê, no bairro Jardim São Caetano; estudos e tratativas para 

ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como a 

aplicação de fumacê, no bairro Fundação; estudos e tratativas para ações de 

prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como a aplicação de 

fumacê, no bairro Cerâmica; estudos e tratativas para ações de prevenção e 

combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no 

bairro Boa Vista; estudos e tratativas para ações de prevenção e combate ao 

mosquito Aedes aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no bairro 

Barcelona; e estudos e tratativas para ações de prevenção e combate ao 

mosquito Aedes aegypti, bem como a aplicação de fumacê, no Centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0095/21 e 0096/21. Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: providências urgentes quanto a limpeza das 

galerias de captação de água e bueiros situados nas proximidades da rua 

Cavour, no bairro Oswaldo Cruz; e a criação de uma campanha de orientação 
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ao munícipes de São Caetano do Sul, porta a porta, sobre como proceder em 

caso de aparecimento de escorpiões. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0100/21 a 0103/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

intensificação da fiscalização na rua Carmine Perrella, altura do numeral 420, 

bairro Mauá, com vistas a coibir estacionamento proibido de caminhão na via; 

as providências necessárias para que o severo desnível surgido no asfalto antes 

da faixa de pedestres e da faixa de motos, em frente a Câmara Municipal após 

a última obra de asfaltamento na avenida Goiás, seja corrigido; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na praça Faria Lima, alameda 

Conde de Porto Alegre (trecho entre a rua Tibagi e piabanha) e rua Piabanha, 

no período noturno em horário compreendido entre as 22:30h e as 01:40h; e 

estudos e tratativas objetivando a implementação de medidas de redução de 

velocidade, segurança e prevenção de acidentes de trânsito, sito à avenida 

Goiás, altura do numeral 600 (em frente a câmara municipal), a critério da 

melhor técnica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0106/21. Eclerson Pio 

Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre a instituição, no âmbito do município 

de São Caetano do Sul, do programa de apoio às pessoas, com doença de 

Alzheimer e outras demências, e aos seus familiares. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0107/21 e 0108/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no bairro 

Santa Maria, principalmente nas mediações da alameda São Caetano e rua 

Xingú, no período noturno as sextas-feiras e sábados; e a instalação de 

lombofaixa, nas proximidades do número 40 da rua Vanda. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0110/21. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a dedetização, visando o combate à 

infestação de baratas, nas galerias de esgoto e bocas de lobo de toda cidade, 

evitando assim que proliferem em nossas residências. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0111/21 a 0114/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que realize o recapeamento asfáltico no cruzamento da rua 

Maranhão com rua Wenceslau Brás, bairro Santa Paula; estudos com vistas a 

denominar ''Diogo Cáceres Dias'' o centro de excelência de ginástica artística 

e rítmica, atualmente em fase final de construção, localizado na avenida 

Presidente Kennedy; que realize a repintura da faixa de travessia de pedestres 

da rua Nossa Senhora Aparecida esquina com a rua Alegre, bairro Barcelona; 

e estudos para revitalização completa do CIEE Alcina Dantas Feijão (Águias 

de Nova Gerty), localizado na rua Juruá, nº 50 - bairro Mauá. “Ao Senhor 
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Prefeito”. Processos nºs. 0118/21 a 0130/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de fraldário adaptado, no 1º Distrito Policial, 

situado na rua Heloísa Pamplona, nº 402 - Fundação; a instalação de fraldário 

adaptado, na Delegacia Seccional de Polícia de São Caetano do Sul, situado 

na rua Santos Dumont, nº 100, bairro Boa Vista; a instalação de fraldário 

adaptado, na Delegacia Geral de Polícia, situado na avenida Goiás, nº 270, 

Centro; a instalação de banheiros públicos com adaptação para deficientes no 

parque José Agostinho Leal; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas, no bairro Santa Maria, principalmente nas imediações da alameda 

São Caetano e rua Xingú, no período noturno às sextas-feiras e sábados; a 

instalação de banheiros públicos com adaptação para deficientes no parque 

Bosque do Povo; a instalação de lombofaixa, na proximidade da rua dos 

Meninos, antes da esquina com rua Juruá; a instalação de banheiros no 

Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no lado do Centro; a instalação de 

banheiros públicos com adaptação para deficientes no parque Guaiamú; a 

instalação de banheiros públicos com adaptação para deficientes no parque 

Chico Mendes; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas, no 

bairro Boa Vista, no período noturno às sextas-feiras e sábados, 

principalmente nas mediações da rua Boa Vista e rua José Henrique de Sá; o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a criação da CPU - 

Coordenação de Parques Urbanos; e a instalação de banheiros públicos com 

adaptação para deficientes no parque Cidade das Crianças. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0133/21 e 0134/21. Fábio Soares de Oliveira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: estudos visando a isenção da taxa do lixo para comerciantes 

do município de São Caetano do Sul, pelo período de 3 meses; e a instalação 

de banheiros públicos com adaptação para deficientes na praça dos 

Imigrantes. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0138/21. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas na rua Lisboa, bairro Oswaldo 

Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0143/21 a 0156/21. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a realização de ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Prosperidade; a realização de ações no 

combate à proliferação de escorpiões, no Centro; estudos e tratativas para 

realização de ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro 

Barcelona; estudos e tratativas para realização de ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Boa Vista; estudos e tratativas para 

realização de ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro 



 

 

hae  10 

Cerâmica; estudos e tratativas para realização de ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Fundação; estudos e tratativas para 

realização de ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro Mauá; 

estudos e tratativas para realização de ações no combate à proliferação de 

escorpiões, no bairro Nova Gerty; estudos e tratativas para realização de ações 

no combate à proliferação de escorpiões, no bairro Olímpico; estudos e 

tratativas para realização de ações no combate à proliferação de escorpiões, 

no bairro Oswaldo Cruz; a realização de ações no combate à proliferação de 

escorpiões, no bairro São José; a realização de ações no combate à 

proliferação de escorpiões, no bairro Santo Antônio; a realização de ações no 

combate à proliferação de escorpiões, no bairro Santa Paula; e a realização de 

ações no combate à proliferação de escorpiões, no bairro Santa Maria. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0158/21 a 0166/21. Rodnei Cláudio 

Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: providências no sentido de realizar 

revitalização da EMEF Oswaldo Samuel Massei, localizada na rua Giovani 

Perucchi, 190, bairro Oswaldo Cruz; providências no sentido de realizar a 

revitalização do CER Miguel Marcucci - ABREVB, localizado na avenida 

Presidente Kennedy, 2300, bairro Olímpico; a instalação de base fixa da 

Guarda Civil Municipal - GCM, no estádio municipal Anacleto Campanella e 

Complexo Poliesportivo Lauro Gomes de Almeida, localizados a avenida 

Walter Thomé, 64, bairro Olímpico; providências no sentido de realizar a 

revitalização da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, localizada na estrada das 

Lágrimas, 1656, bairro Mauá; providências no sentido de realizar a 

revitalização do CIEE Alcina Dantas Feijão - Águias, localizado na rua Juruá, 

50 - travessa Nilson Monte, bairro Mauá; providências no sentido de realizar 

a revitalização do CER Arthur Garbelotto (Fundação), localizado na rua 

Ceará, 509, bairro Fundação; em conjunto com a secretária municipal da 

fazenda, estudos de viabilidade para a instalação de base fixa da Guarda Civil 

Municipal (GCM) na praça instalada ao lado do CER Natale Cavaleiro (São 

José), localizado na estrada das Lágrimas, 90, bairro São José; providências 

no sentido de realizar a revitalização do ginásio destinado ao Centro de Lutas, 

instalado nas dependências do AD São Caetano, localizado a avenida 

Fernando Simonsen, 120, bairro Cerâmica; e providências no sentido de 

realizar a revitalização AGITH, localizado na rua Cavalheiro Ernesto 

Giuliano, 1301, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0169/21 a 0177/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o aumento 

do auxilio transporte escolar, a um valor de R$ 150,00; a instalação de 

biblioteca digital no parque Espaço Verde Chico Mendes; a instalação de 
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bicicletário no parque Espaço Verde Chico Mendes, para locação de 

bicicletas; a limpeza e recuperação dos lagos do Chico Mendes; instalação de 

câmeras na frente da escola EMEF Elvira Paolilo Braido, situada à rua Lisboa 

399; a isenção da taxa de Zona Azul para os taxista; a poda na copa da árvore 

próxima ao nº 2214 da alameda Conde de Porto Alegre; a vacinação em razão 

do COVID-19, para transportadores escolares; e a vacinação em razão do 

COVID-19, para taxista da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0178/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando realização da poda da árvore sito a rua Flórida próximo a esquina 

da rua Oriente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0179/21 a 0181/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza de um terreno situado a 

avenida Presidente Kennedy, oposto ao condomínio Pateo Catalunya, no 

bairro Boa Vista; a inclusão dos profissionais da área da educação como 

prioritários no grupo de receberá a vacina contra o COVID-19; e reposicionar 

um escorregador, para que sua saída não fique em frente à balança, no parque 

infantil situado à praça dos Imigrantes, na rua Benito Campoi, nº 67, bairro 

Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0183/21 a 0185/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de sinalização vertical 

de identificação no cruzamento da rua Silvia com a alameda Conde de Porto 

Alegre, no bairro Santa Maria; reiterar a necessidade de limpeza e 

higienização diária do centro odontológico municipal Maria domingas rua 

Torres, situado à rua Lourdes, nº 525, bairro Nova Gerty, bem como a 

fiscalização para que tal fato não volte acontecer; e providenciar uma 

geladeira para armazenamento de medicação, no 3º andar do complexo 

hospitalar Marcia e Maria Braido, pós COVID, situado à rua Luís Louzã, nº 

48, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0188/21 a 

0191/21. Rodnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providências no 

sentido de realizar a revitalização do EME Profª. Alcina Dantas Feijão, 

localizada na rua Capivari, 500, bairro Mauá; providências no sentido de 

realizar a revitalização do Conjunto Aquático Carlos Antônio Biazotto, 

localizado na avenida Fernando Simonsen, 120, bairro Cerâmica; a 

implantação de sistema de atendimento médico rápido e eficaz na área da 

cardiologia, nos moldes da técnica já existente no Canadá, denominada 

'Minute Clinic"; e que realize estudos necessários a fim de verificar a 

viabilidade de instalação de uma lombada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 

altura do número 450, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0192/21 e 0193/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao 
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Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a 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 da esquina da avenida 

Prosperidade com a rua dos Mármores, bairro Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0194/21 e 0195/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: implantar sinal de internet gratuita, (Wi-Fi) no Parque 

Botânico da cidade; e que seja incluso como prioridade de vacinação do 

COVID-19 os agentes de limpeza pública (transporte, coleta e varrição de 

rua). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0196/21 a 0200/21. Caio Martins 

Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: que realize a limpeza dos bueiros, existentes 

em todo bairro Jardim São Caetano; que realize a limpeza dos bueiros, 

existentes em todo bairro São José; que realize a limpeza dos bueiros, 

existentes em todo bairro Prosperidade; que realize a limpeza dos bueiros, 

existentes em todo bairro Fundação; e a manutenção das galerias de águas 

pluviais - bocas de lobo, localizadas na avenida Goiás, confluência com a rua 

Piratininga, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0202/21 

e 0203/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a contenção da 

proliferação de escorpiões em nossa cidade, com prioridade na rua Cavour, do 

bairro Oswaldo Cruz; e a devida manutenção no passeio público situado à rua 

Amazonas, oposto ao numeral 1825. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0204/21 a 0226/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

construção de espaço cultural no parque Espaço Verde Chico Mendes, para 

eventos de dança e teatro etc; a criação e construção de uma mini cidade de 

trânsito no parque Espaço Verde Chico Mendes, para acomodar alunos e 

público em geral; a reforma e readequação do sistema de alerta contra 

enchentes nos bairros da cidade; isenção das taxas de renovação e vistoria do 

alvarás do ano 2021 de vistoria de transportes escolares; a revitalização das 

calçadas da rua Boa Vista; a instalação de lombofaixa na rua Boa Vista, altura 

do número 43; a instalação de lombofaixa na rua Boa Vista, na altura do nº 

394; o conserto no trecho de asfalto nas proximidades do nº 146 da rua 

Nazareth; troca de tampa de esgoto na rua Nazareth altura do número 146; 

aumentar a potência das lâmpadas de LED já existentes na rua Boa Vista; a 

instalação de balanço individual adaptado para cadeirantes no parque Espaço 

Cerâmica Tom Jobim; a poda de árvore, na avenida Walter Thomé, defronte 

do nº 619; a instalação de balanço individual adaptado para cadeirantes no 
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parque da Cidade das Crianças; a instalação de balanço individual adaptado 

para cadeirantes no parque Catarina Scarpano D'agostini; a instalação de 

balanço individual adaptado para cadeirantes no Bosque do Povo; a instalação 

de balanço individual adaptado para cadeirantes no parque Santa Maria 

(Guaiamú); a instalação de balanço individual adaptado para cadeirantes no 

espaço de lazer e recreação José Agostinho Leal; a instalação de balanço 

individual adaptado para cadeirantes no parque Espaço Verde Chico Mendes; 

a poda de árvore na rua João Molinari 331; a poda de árvore rua Santo André 

302; a poda na copa da árvore situada na rua Giuseppe Carnevalli, 80, bairro 

Boa Vista; a instalação de balanço individual adaptado para cadeirantes na 

praça dos Imigrantes; e a instalação de uma lombofaixa na altura do número 

530, da rua Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0231/21 a 

0233/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de 

atendimento humanizado e respeitoso para todos os munícipes que procuram 

atendimento na Unidade Básica de Saúde Dr. Ângelo Antenor Zambom, 

situada à rua Vanda, nº 11, bairro Boa Vista; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viaturas, em 

toda extensão da rua José Benedetti, no bairro Santo Antônio, afim de evitar 

roubos e furtos nas obras existentes; e a poda do jardim em frente ao teatro 

municipal Paulo Machado de Carvalho, localizado à alameda Conde de Porto 

Alegre, nº 840, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0239/21 e 0240/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a poda 

técnica de árvores localizadas na alameda São Caetano, nº 2452, bairro Santa 

Maria; e que seja realizada a poda técnica de árvores localizadas no parque 

Catarina Scarpato D'Agostini em frente ao nº 50 da rua Ângelo Aparecido 

Radim, Vila São José. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0241/21. Rodnei 

Cláudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

providências no sentido de realizar uma "campanha de conscientização", para 

que os munícipes donos de pets recolham os dejetos deixados em vias 

públicas. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0242/21 a 0246/21. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore na rua Oswaldo 

Cruz, em frente ao número 1922, bairro Oswaldo Cruz; a limpeza do terreno 

localizado na avenida Paranapanema, ao lado da EMEI Helena Musumeci, 

bairro Mauá; a instalação de sinalização vertical indicando a proibição de 

estacionamento na ilha existente na rua Carmine Perrella, esquina com a rua 

José Salustiano Santana, bairro Mauá; a implantação de rampa para acesso de 

cadeirantes na calçada da rua Niterói esquina com rua Manoel Coelho; e a 
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implantação de rampa para acesso de cadeira de rodas na calçada da rua 

Manoel Coelho em frente ao número 320 em ambos os lados da rua. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0248/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando acrescentar, à lista de 

itens da cesta básica para famílias necessitadas, o álcool em gel 70º. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0251/21 a 0254/21. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o cadastramento das câmeras particulares (residenciais e 

comerciais), no sistema de monitoramento já existente na Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul; a dedetização do jardim em frente ao teatro 

municipal Paulo Machado de Carvalho,  localizado na alameda Conde de 

Porto Alegre, nº 840, bairro Santa Maria; a inclusão, imediata, de idosos que 

vivem em instituições de longa permanência na cidade de São Caetano do Sul, 

na primeira fase de imunização ao COVID-19; e a inclusão das pessoas com 

deficiência na lista de prioridades à receber a vacina contra o vírus COVID-

19, no âmbito do município de São Caetano do Sul, uma vez que pelo plano 

nacional de vacinação contra o COVID-19, esse grupo de pessoas não foi 

discriminado. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0256/21 e 0257/21. 

César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a integração das câmeras de 

segurança já existentes nas residências e comércios ao sistema de câmeras da 

Prefeitura Municipal; e a ampliação do sistema de monitoramento por 

câmeras, no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0258/21 a 0261/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: assegurar a prioridade de vacinação, contra o coronavírus, 

às pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas, com síndromes e com 

TEA - Transtorno do Espectro Autista; que realize a limpeza dos bueiros, 

existentes em todo Centro; que realize a revitalização do CER Miguel 

Marcucci - ABREVB, localizado na avenida Presidente Kennedy, 2300, 

bairro Olímpico; e que realize o recapeamento asfáltico na avenida Goiás, 

entre os números 3400 a 2101, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0262/21 a 0265/21. Rodnei Cláudio Alexandre. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: determinar à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, em 

conjunto com Secretaria Municipal de Esporte, lazer e Juventude, a realização 

de estudos de viabilidade e encaminhem a este Poder Legislativo Projeto de 

Lei, que institua um "Programa de Apoio ao Esporte que Conceda Incentivo 

Fiscal aos Patrocinadores Esportivos"; determinar à Secretaria Municipal de 

Esporte e Turismo, em conjunto com Secretária Municipal de Saúde - 
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SESAUD e Secretária Municipal da Fazenda - SEFAZ, estudos de viabilidade 

para a instalação de "kits de primeiro socorros", e treinamento quanto às 

técnicas básicas de Primeiros Socorros a fim de capacitar e orientar pelo 

menos um (1) responsável nos clubes instalados no munícipio; providências 

no sentido de realizar a revitalização do CER Bochófilo São José, localizado 

na rua Rio Grande do Sul, 1.083, bairro Santo Antônio; e estudos necessários 

a fim de realizar alteamento e reforma na calçada defronte ao cemitério das 

Lágrimas, onde se localiza um ponto de ônibus, sentido bairro-centro. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0267/21. Rodnei Cláudio Alexandre. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos necessários a fim 

de reformar a calçada localizada no entorno de cemitério das Lágrimas, na rua 

da Eternidade, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0268/21. 

Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

que realize o recapeamento asfáltico e a redemarcação de solo que indica 

"ônibus", na rua Maceió, próximo à portaria da Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0270/21 

a 0272/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza do bueiro 

localizado na rua Baraldi, esquina da rua Rio Grande do Sul, Centro; que 

realize a limpeza do espaço ao lado da EMEI Helena Musumeci, localizada 

na avenida Paranapanema, nº 670, bairro Nova Gerty; e implantação de vaga 

para idoso e vaga para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em 

frente a todos prédios residenciais que forem construídos no município de São 

Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0274/21 a 0280/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma 

lombofaixa ou um redutor de velocidade na rua Arlindo Marchetti esquina 

com a rua Vanda no bairro Vila Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, nos arredores da rua Tietê, altura do número 80, bairro 

Nova Gerty; a instalação de uma lombofaixa ou um redutor de velocidade na 

rua Luís Fiorotti, altura do número 600, no bairro Olímpico; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos arredores dos seguintes locais: 

praça Faria Lima, EMEF Profª. Eda Mantoanelli e Fundação Anne Sullivan, 

todos situados nas imediações da alameda Conde de Porto Alegre, no bairro 

Santa Maria; limpeza do espaço, manutenção e cercamento dos brinquedos 

infantis e equipamentos na praça Faria Lima, entre as ruas Ivaí e Tibagi, no 

bairro Santa Maria; o retorno da circulação do 'Carro Fumacê", pelos bairros; 

e a implantação de uma rotatória com jardim no cruzamento da rua das 

Bandeiras com a rua Pindorama, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0281/21 a 0286/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

incluir, prioritariamente, todos os motoristas e auxiliares dos serviços de 

transporte escolar na primeira fase do plano de vacinação contra COVID-19; 

incluir, prioritariamente, todos os taxistas, inseridos na rede de transporte 

público municipal, na primeira fase do plano de vacinação contra COVID-19; 

incluir, prioritariamente, todos os motoristas e cobradores de ônibus, inseridos 

na rede de transporte público municipal, na primeira fase do plano de 

vacinação contra COVID-19; incluir, prioritariamente, todos os professores, 

auxiliares e demais profissionais da Rede Municipal de Ensino na primeira 

fase do plano de vacinação contra COVID-19; que seja realizado 

recapeamento asfáltico na travessa Particular, situada na alameda São 

Caetano, n° 2558, bairro Santa Paula; e a poda técnica de árvore localizada na 

rua Casemiro de Abreu, nº 440, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0287/21 a 0289/21. 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 

o programa 'Hortas Comunitárias', para aproveitamento de terrenos baldios 

públicos, no município de São Caetano do Sul; para instalação de um redutor 

de velocidade (lombada ou canaleta) na rua Eduardo Prado, bairro São José; 

e uma solução imediata na regularização de solo (operação tapa buraco), nos 

dois sentidos na estrada das Lágrimas, defronte o cemitério das Lágrimas. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 0291/21. Gilberto Costa Marques. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação de uma lombofaixa ou 

um redutor de velocidade na rua Boa Vista, altura do número 473 no bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0292/21 e 0293/21. Fábio 

Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a limpeza dos bueiros no cruzamento 

da rua Nazaret, com rua Saldanha Marinho, bairro Santa Paula; e instalação 

de lombada na alameda Conde de Porto Alegre, nº 2256. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0294/21 a 0300/21. Cícero Alves Moreira. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a poda de árvore na rua Manoel Coelho nº 100, ao lado da 

pista de skate, no Centro; a revitalização da UBS João Luiz Pasqual 

Bonaparte, sito à rua Maranhão, 611 no bairro Santa Paula; a poda de árvore 

na rua Boa Vista, 43 no bairro Boa Vista; a instalação de cobertura no ponto 

de ônibus localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, cruzamento com 

a rua Casemiro de Abreu, Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas nas imediações da avenida Presidente Kennedy, altura do n° 

1555, próximo ao chafariz; a poda de árvore na rua Espírito Santo, 734 no 

bairro Cerâmica; e a revitalização da calçada da rua Paraguassu, ao redor do 
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parque Santa Maria - Cidade das Crianças. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0303/21. Marcel Franco Munhoz e Rodnei Cláudio Alexandre. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a substituição da cesta básica 

fornecida mensalmente às famílias de baixa renda pelo cartão alimentação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0304/21 a 0306/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a colocação de lombada em frente a 

escola Fênix na rua Martim Francisco, altura do número 472; a poda de árvore 

na rua Francesco de Martini, próximo ao nº 51; e a colocação de "lombofaixa" 

em frente ao Colégio Ateneu, situado à rua Bom Pastor nº 912. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0307/21. Caio Martins Salgado e outros. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos com vistas a assegurar a 

prioridade de vacinação contra o coronavírus, aos guardas civis municipais - 

GCMs. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0308/21 a 0311/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: estudos com vistas a assegurar a 

prioridade de vacinação contra o COVID-19, todos os profissionais da área da 

educação; laboriosos estudos, com vistas a reajustar o valor do "vale refeição" 

dos servidores públicos da Guarda Civil Municipal, autorizado pela Lei nº 

5.373, de 09 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto nº 10.943 de 

22 de dezembro de 2015; revise o sistema de vazão de águas do Espaço Verde 

Chico Mendes, localizado na avenida Fernando Simonsen, nº 566, bairro 

Cerâmica; e que realize desratização na avenida Vital Brasil Filho e 

adjacências, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0312/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando criação de campanha educativa para coibir o abandono de 

materiais sólidos em via pública. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0319/21 a 0326/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

disponibilização de chip de internet para crianças de famílias participantes de 

programas sociais em nossa cidade, para que as mesmas possam acompanhar 

as aulas virtuais, sem prejuízo de aprendizado; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nos arredores do Supermercado Joanin da 

alameda São Caetano, nº 1581, bairro Santa Maria, em frente a Padaria Tutti 

Belle, haja vista as ocorrências de assaltos e tentativas de assaltos 

recentemente denunciadas nas redes sociais por vítimas e testemunhas; os 

idosos integrantes do primeiro grupo prioritário de vacinação contra o 

coronavírus, vacinados em casa, ou seja, vacinação "porta a porta"; a 

colocação de banheiro químicos nas feiras livres da cidade de São Caetano do 

Sul; o início das obras contra as enchentes, conforme "promessa" de 
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campanha do governo anterior na cidade de São Caetano do Sul; a reativação 

do "banco do povo", na cidade de São Caetano do Sul; a criação de uma clínica 

para tratamento e acompanhamento de dependentes químicos, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul; e a reabertura da base fixa da Guarda Civil 

Municipal - GCM, na praça da Figueira, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0327/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas na rua Carmine Perrella - bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0330/21 e 0331/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: incluir no calendário de eventos da cidade de São Caetano 

do Sul, a Semana Ecobairro; e para criar o programa cartão construção para 

famílias em estado de vulnerabilidade social. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0335/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a urgente substituição das Bandeiras nacional 

e municipal que ficam hasteadas na EMEF Ângelo Raphael Pellegrino. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0338/21 a 0345/21. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a revitalização de todos os brinquedos 

existentes na praça Lucindo Cândido, bairro Mauá; a revitalização da pça 

Cardeal Arcoverde no Centro de São Caetano do Sul; a instalação de 

sinalização de solo reduza a velocidade antecedendo o redutor de velocidade 

existente no local, rua Joana Angélica nº 135, bairro Barcelona; a restauração 

da calçada na rua São Paulo, altura do nº 1927; a poda de árvore na rua 

Tiradentes nº 222; a demarcação de solo demonstrando a área de proibição de 

estacionamento, esquina da rua Vanda com a rua João Molinari; que realize 

manutenção na pista de skate da Coordenadoria Municipal da Juventude, 

dentro das dependências da Estação Jovem, localizada na rua Serafim 

Constantino, s/n; e modernização na rede de iluminação do terminal Nicolau 

Delic, ( módulos I e II), situado no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0346/21 a 0349/21. Rodnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências no sentido de realizar a cobertura das piscinas externas do 

Conjunto Aquático Leonardo Speratte instalado no Complexo Poliesportivo 

Lauro Gomes de Almeida, localizado na avenida Walter Thomé, 64 - bairro 

Olímpico; providências no sentido de realizar estudos, para que todas as vagas 

de Zona Azul possam serem utilizadas por deficientes e idosos; providências 

no sentido de realizar a revitalização do Centro Poliesportivo Armando Lima 

e Silva Corujeira, localizado na rua José Benedetti, 550, bairro Cerâmica; e 

providências no sentido de realizar a revitalização completa do Centro 
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Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade (CISE) Francisco Coriolano 

de Souza, localizado na rua Dionísio Mercado, bairro Nova Gerty. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0350/21 e 0351/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instalação de uma estação de coleta (ecoponto), em 

endereço estratégico do município; e que realize dedetização no bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0353/21 e 0354/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de uma 

lixeira junto ao poste de iluminação, na rua Wenceslau Brás, altura do número 

327 do bairro Santa Paula; e a implantação de uma lombofaixa na rua Ivaí, na 

altura do número 315, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0355/21 a 0357/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a manutenção do asfalto na avenida Goiás, nº 3197; a poda de 

árvore na avenida Senador Roberto Simonsen, nº 1128; e a instalação de uma 

lombofaixa na rua Nelly Pellegrino em frente ao nº 669. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0361/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a elaboração de estudos visando verificar à 

possibilidade de incluir os funcionários vinculados ao serviço funerário, como 

grupo de risco, prioritário na imunização pela vacina, visando a prevenção ao 

COVID-19. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0362/21 e 0363/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: viabilizar estudos para 

a prorrogação do benefício auxílio emergencial pelo período de 12 meses, para 

os moradores do edifício Di Thiene, situado entre na rua Heloísa Pamplona nº 

511, bairro Fundação, que estejam devidamente cadastrados na Secretaria de 

Assistência e Inclusão social; e viabilizar estudos para a instalação da 

residência inclusiva no município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0365/21. Vereadores. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando denominar "Cleide Rosa Auricchio", ("in memorian"), 

a Escola Municipal de Ensino Infantil, situada entre as ruas Jayme da Costa 

Patrão e Rio Grande do Sul, bairro Santo Antônio, que se encontra em 

construção e será inaugurada no corrente ano. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0366/21 e 0367/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o urgente reparo de dois vazamentos nos encanamentos do muro 

que divide o CEE Erasmo Batissaco e escola Maria D'Agostini, na rua João 

Batista Negro, no bairro Mauá; e a inclusão dos profissionais vinculados ao 

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), no agendamento de 
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imunização ao COVID-19, em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0369/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que o teste do pezinho ampliado seja realizado em toda 

a rede municipal de saúde. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0370/21. 

Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

publicação diária de um boletim de vacinação contra a COVID-19 em suas 

redes sociais, bem como, a listagem de vacinados no portal 

coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0375/21 a 0381/21. Rodnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: em 

conjunto com Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, a 

instalação de uma lombada na rua Ribeirão Pires entre os números 359/428, 

bairro Mauá; providências no sentido de realizar a poda da árvore localizada 

à rua Tapajós, bairro Barcelona; providências no sentido de realizar a 

instalação de grama sintética no campo de futebol do CIEE Alcina Dantas 

Feijão - Águias, localizado na rua Juruá, 50 - trav. Nilson Monte, bairro Mauá; 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, 

providências para instalação de uma lombada à rua Saldanha da Gama, 31, 

bairro Nova Gerty; providências para instalação de grama sintética no campo 

de futebol do CER Carlos Joel Nelly - Sete de Setembro, localizado na rua 

Nelson, 231, bairro Mauá; providências para instalação de grama sintética no 

campo de futebol localizado no CER Luiz Baraldi - GISELA, localizado na 

rua Sebastião Diogo, 99, bairro Boa Vista; e providências para instalação de 

grama sintética, no campo de futebol do União Jabaquara Futebol Clube, à rua 

Hélio Benedetti, 44, bairro Prosperidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0385/21 e 0386/21. Rodnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

providências no sentido de realizar a revitalização do Centro Poliesportivo 

Marlene José Bento, localizado rua Tibagi, 10, bairro Olímpico; e em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SESURB, providências 

para a instalação de uma lombada à rua José Salustiano Santana altura do nº 

7, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0387/21 e 0388/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: verificar a possibilidade da instalação 

de câmera de Segurança 360º, na rua Bertolino da Cunha, esquina com a 

avenida Dr. Augusto de Toledo - bairro Oswaldo Cruz, (abaixo assinado em 

anexo); e à instalação de semáforo, lombada, radar, no cruzamento da rua 

Bertolino da Cunha, esquina com a avenida Dr. Augusto de Toledo - bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0389/21. Cícero Alves 

Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 
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Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações da praça da Bíblia, 

sito à avenida Goiás, 400 no Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0391/21 a 0393/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

ampliação do Teste do Pezinho na rede municipal de saúde; estudos com 

vistas a assegurar a prioridade de vacinação contra o coronavírus, aos 

profissionais da educação de São Caetano do Sul; e a criação do projeto escola 

saúde da família, com ações preventivas à depressão e ansiedade nas escolas 

do município em São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0394/21 e 0395/21. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: incluir, 

prioritariamente, todos os professores, auxiliares e demais profissionais da 

rede particular de ensino na primeira fase do plano de vacinação contra 

COVID-19; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda 

a extensão da rua Catrip, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0396/21 a 0409/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no bairro Barcelona; estudos e tratativas visando a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização no bairro Boa Vista; estudos 

e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no bairro Cerâmica; estudos e tratativas visando a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização no bairro Fundação; estudos 

e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no Jardim São Caetano; estudos e tratativas visando a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização no bairro Mauá; estudos e 

tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no bairro Nova Gerty; estudos e tratativas visando a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização no bairro Olímpico; estudos 

e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no bairro Oswaldo Cruz; estudos e tratativas visando a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização no bairro Prosperidade; 

estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no bairro Santa Maria; estudos e tratativas visando a adoção de 

medidas para a realização de ação de desratização no bairro Santa Paula; 

estudos e tratativas visando a adoção de medidas para a realização de ação de 

desratização no bairro Santo Antônio; e estudos e tratativas visando a adoção 

de medidas para a realização de ação de desratização no bairro São José. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0410/21 a 0417/21. Fábio Soares de 

Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 
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benfeitorias para o Município: a instalação de Academia ao Ar Livre, no Clube 

Águias, situado no bairro Mauá; a instalação de uma lombada na rua Oswaldo 

Cruz, 1922; a revitalização do ponto de táxi da praça Cardeal Arcoverde; a 

criação do RC Park São Caetano, no espaço localizado ao lado da EMI helena 

Musumeci, avenida Paranapanema, esquina com rua Tamandaré; estudos 

visando fazer com que a farmácia da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul - USCS, se transforme em indústria farmacêutica; estudos visando a 

criação de centro de triagem para estudos e aprovação de substâncias 

farmacêuticas; a construção de banheiros públicos na praça Cardeal 

Arcoverde, próximo ao ponto de taxi ali existente; e a instalação de 

limitadores ou grades nas janelas da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Leandro Klein, localizada na avenida Tietê, nº 100. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0418/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a poda de árvore na rua Francisco Alves, nº 

78, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0427/21 e 

0428/21. Rodnei Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize os estudos 

necessários para priorizar a vacinação contra o COVID-19, para os 

profissionais de Educação Física; e que realize estudos necessários para 

priorizar a vacinação contra o COVID-19, para os profissionais da área de 

Educação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0430/21. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas proximidades da praça Cardeal 

Arcoverde, aos domingos, nos horários de início e término das missas 

realizadas na Igreja Matriz Sagrada Família. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 0431/21. Rodnei Cláudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando providência no sentido da criação oficinas de esportes, 

para o bem-estar e saúde dos munícipes e de recolocação para os profissionais 

da área de Educação Física. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0434/21. 

Rodnei Cláudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde - SESAUD, 

realize estudos no sentido de que, profissionais de educação física atuem na 

área da saúde, nos moldes do disposto resolução do CONFEF (Conselho 

Federal de Educação Física) nº 391/2020. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 0437/21 a 0440/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a quitação 

da dívida acumulada pela gestão anterior da Prefeitura Municipal com o plano 

de saúde contratado para os servidores públicos e seus dependentes com a 

“Medical Health”, que por conta de pagamento incompatíveis com o valor 

contratado desde outubro de 2020, objetivando evitar a interrupção dos 
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serviços prestados em plena crise da saúde que vivemos em razão da pandemia 

do coronavírus, com o consequente colapso da rede pública municipal; a 

retirada imediata de alguns pneus que estão no canteiro de obras da avenida 

Presidente Kennedy, próximo do parque Cidade das Crianças; as providências 

necessárias objetivando a instituição e início do pagamento do auxílio 

transporte escolar; e seja regulamentado o transporte escolar especialmente no 

que diz respeito ao distanciamento social dentro dos veículos de transporte 

escolar, com estipulação extraordinária de lotação máxima em razão da 

pandemia do coronavírus. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0442/21. 

Américo Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando reparo de um buraco em via pública, localizado na rua Santo 

André nº 252, no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

0443/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando priorizar a vacinação contra o coronavírus COVID-19 

aos profissionais da Secretaria Municipal da Assistência Social e Inclusão 

Social. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0444/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o 

envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre 'Bolsa Arte na Live', 

para beneficiar artistas e trabalhadores do setor cultural, no município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0445/21 a 0450/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: assegurar a prioridade de vacinação contra o coronavírus 

aos fiscais do Setor de Controle Fiscal da Atividade Econômica (SEPLAG 5); 

reparos no sistema de iluminação pública da avenida Tijucussú, no trecho que 

compreende os números 130 a 178, lado par, bairro Olímpico; que instale uma 

faixa de travessia elevada na avenida Presidente Kennedy, em frente ao 

número nº 3320 - bairro Boa Vista; recuar o ponto de parada de ônibus situado 

na avenida Presidente Kennedy nº 3.320 - bairro Boa Vista; a pintura de 

sinalização horizontal amarela, que indique a proibição de estacionar, bem 

como a instalação de placa de proibido parar e estacionar, na avenida 

Presidente Kennedy, nºs. do 3.300 até o 3.320, bairro Boa Vista; e manutenção 

no passeio público da avenida Goiás, proximidades do nº 3324 - bairro 

Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0451/21 e 0452/21. Rodnei 

Cláudio Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que implante o disposto na Lei nº 

5.662 de 23 de agosto de 2018, que 'cria o conselho municipal de esportes e 

lazer de São Caetano do Sul, vinculado a Secretaria Municipal de esportes, 

Lazer e Juventude - SELJ; e respeitosamente solicitar a implantação, do que 

dispõe a Lei nº 4.664 de 27 de julho de 2008 que, 'cria a coordenadoria 

municipal de políticas públicas de juventude de São Caetano do Sul, o Centro 
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de Referência da Juventude - 'Estação Jovem', o Conselho Municipal da 

Juventude. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0453/21. Daniel Fernandez 

Córdoba Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

priorizar a vacinação contra o coronavírus COVID-19 aos profissionais das 

instituições que atuam na atenção de pessoas com deficiências. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0454/21. Roberto Luiz Vidoski. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a transferência das vagas de estacionamento, 

em frente ao CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(Zoraide Maria Rampasso) e CAPS - Centro de Atenção Psicossocial (Dr. Ruy 

Penteado) situados à rua dos Castores, e como sugestão a rua Juruá. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0455/21 a 0467/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: o recapeamento asfáltico em diversas vias do 

bairro Fundação; o recapeamento asfáltico em diversas vias do bairro 

Prosperidade; o recapeamento asfáltico em diversas vias do bairro Santo 

Antônio; o recapeamento asfáltico em diversas vias do bairro Nova Gerty; o 

recapeamento asfáltico em diversas vias do bairro Boa Vista; o recapeamento 

asfáltico em diversas vias do bairro Cerâmica; o recapeamento asfáltico em 

diversas vias do bairro São José; o recapeamento asfáltico em diversas vias 

do bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico em diversas vias do bairro 

Barcelona; o recapeamento asfáltico em diversas vias do bairro Santa Maria; 

o recapeamento asfáltico em diversas vias do bairro Olímpico; o 

recapeamento asfáltico em diversas vias do Centro; e o recapeamento asfáltico 

em diversas vias do bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

0469/21 a 0474/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a criação 

do projeto moeda sustentável; ampliação de aparelhos para ginástica na praça 

dos Imigrantes, localizada na rua Benito Campoi, 67 no bairro Olímpico; a 

criação do projeto moeda pet; o retorno das atividades no instituto médico-

legal, sito a rua da Eternidade, 263 no bairro Mauá; a presença de um 

intérprete de LIBRAS, em todos os eventos públicos oficiais da prefeitura; e 

a criação do projeto saúde mental na Educação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 0475/21 a 0477/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: as 

providências necessárias para a fiscalização da escola Fênix localizada à rua 

Rafael Correa Sampaio, nº 1158, que, de segunda a segunda-feira, (o que 

obviamente inclui sábados, domingos e até feriados), está realizando a partir 

das 07h das manhãs obras estruturais em galpão anexo, com ruídos de 

pancadas, serras, gritos, arrastamento, e até cantorias de empregados sem 

qualquer noção e respeito com a paz, sossego público, descanso e repouso das 
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pessoas; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com viaturas 

no entorno do estádio municipal Anacleto Campanella, mais precisamente 

onde são realizadas as aulas de moto, pelas auto escolas de nosso munícipio, 

afim de evitar acidentes entre os alunos (aprendizes) e as pessoas que ficam 

soltando pipa com linhas cortantes; e a poda de árvore situada à rua Henrica 

Grigoletto Rizzo, altura do numeral 442, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0480/21 a 0482/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a realização de poda na árvore localizada, na rua Felippo 

Roveri Camarão, altura do nº 575 - bairro Prosperidade; realizar demarcações 

de vagas de estacionamentos na rua Paraguassu, especialmente no trecho 

compreendido entre a avenida Presidente Kennedy e a alameda Cassaquera, 

no bairro Santa Maria; e que realize manutenção no passeio público da rua 

Maceió, proximidades da portaria da Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul - bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0485/21. 

Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

incluir os fisioterapeutas, biomédicos, com comprovante de seus conselhos de 

classe e cuidadores, (com MEI), como grupo de risco, prioritário na 

imunização pela vacina, visando a prevenção ao COVID-19. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 0486/21 a 0488/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o atendimento para imunização dos idosos contra a 

COVID-19 em postos de drive-thru; instituir o plano de vacinação domiciliar 

contra a COVID-19 aos idosos com mobilidade reduzida, devido a 

comprometimentos físicos ou mentais; e determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Fundação. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0490/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a imediata manutenção no espelho d'água 

localizado no prédio onde abriga a SEEDUC - Secretaria Municipal de 

Educação, sito à avenida Goiás, nº 950, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 0491/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a criação do Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto Juvenil (CAPS I). “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 0492/21 e 

0493/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: viabilizar 

estudos a fim de priorizar a vacinação contra o coronavírus COVID-19 aos 

profissionais de educação física; e uma campanha de vacinação domiciliar 

contra a COVID-19, no município de São Caetano do Sul, para o atendimento 

exclusivo aos idosos com mobilidade reduzida. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 0495/21. Bruna Chamas Biondi. Indicação ao Senhor Prefeito 
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Municipal objetivando formular o Programa Municipal de Dignidade Trans. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 0498/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas na rua Benito Campoi, nº 172, incluindo toda a 

área da praça dos Imigrantes - bairro Olímpico, a partir das 23 horas até as 03 

horas da manhã. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3370/20. Edison 

Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações à Igreja Batista lagoinha, pela consagração de seu novo 

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

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

0003/21. Caio Martins Salgado e César Rogério Oliva. Requerimento à Mesa 

Diretora visando determinar a instituição de Comissão Especial para tratar dos 

direitos da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, com duração até 

o dia 31 de dezembro de 2024, nos termos do § 4 º do artigo 53 do Regimento 

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

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

0004/21. César Rogério Oliva e Caio Martins Salgado. Requerimento à Mesa 

Diretora visando determinar a instituição de Comissão Especial para tratar da 

Segurança, com duração até o dia 31 de dezembro de 2024, nos termos do § 

4º do artigo 53 do Regimento Interno. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0044/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC visando a implantação de um Hospital Veterinário Público, no 

âmbito da região do Grande ABC. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0068/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD, na 

pessoa da Doutora Senhora Regina Maura Zetone Grespan, solicitando seu 

comparecimento a esta Câmara Municipal para que, em audiência pública, 

apresente as estratégias do município para o controle da disseminação do novo 

coronavírus, o planejamento municipal desta secretaria e o calendário da 

vacinação em massa durante o ano de 2021. Colocado em discussão, ninguém 

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

ninguém desejando fazer o uso da palavra e esta encerrada. Pela ordem, fazem 

uso da palavra os vereadores: Bruna Chama Biondi e Jander Cavalcanti de 

Lira. Colocado em votação fica “Rejeitado, com votos favoráveis dos 

vereadores: Américo Scucuglia Junior, César Rogério Oliva, Bruna Chamas 

Biondi, Jander Cavalcanti de Lira, Thaiane Spinello e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Processo nº. 0072/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 
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Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São 

Paulo - SCS, visando esclarecimentos e providências, em caráter de urgência, 

pela manutenção preventiva, no intuito de manter a rede de energia elétrica, 

na cidade de São Caetano do Sul, livre de quedas ou desligamento 

inesperados, em dias de chuvas ou ventanias, exceto se tais problemas forem 

causados por motivos de forças da natureza. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0074/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Comgás, visando a 

urgente limpeza do terreno localizado à alameda Araguaia, ao lado do número 

144, no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul, de propriedade daquela 

companhia. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0075/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações à Senhora Renata Trevelin, pela sua posse 

do cargo de Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Juventude da cidade de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0094/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando 

envio de ofício à empresa ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, 

visando que envide estudos tendo como objetivo a proibição da cobrança da 

taxa de religação da energia elétrica nas residências sulsancaetanenses, desde 

que o inadimplemento seja causado por desemprego, hipossuficiência 

financeira ou pandemia COVID-19. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0097/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

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

na praça Faria Lima, alameda Conde de Porto Alegre (trecho entre a rua 

Tibagi e Piabanha) e rua Piabanha, no período noturno em horário 

compreendido entre as 22:30 h e as 01:40 h. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0098/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Transpetro - Petrobrás Transporte S/A, 

visando as diligências e providências necessárias para que se proceda a 

limpeza de terreno sito à avenida Presidente Kennedy, altura do numeral 3695. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0099/21. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

Enel - Distribuição São Paulo - SCS, visando as providências necessárias com 

vistas a melhoria da iluminação pública da rua Domitila, seja com a 
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substituição das lâmpadas, seja com a instalação de pontos de iluminação 

menos espaçados entre si. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0109/21. Fábio Soares de Oliveira. Moção de apoio ao presidente 

do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, pelos laboriosos esforços que 

vem, em equipe, realizando para manter a gratuidade do transporte para 

pessoas com idade entre 60 a 64 anos. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0187/21. César Rogério Oliva. Requerimento 

solicitando envio de ofício à empresa Enel - distribuição São Paulo -, visando 

a poda em "V" nas árvores onde a rede elétrica passa por entre as copas das 

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

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

0255/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao 

Governador do Estado de São Paulo, visando a aferição da viabilidade de 

instalação de câmeras do Sistema Detecta em viaturas da Guarda Civil 

Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0301/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento 

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

especialmente no período noturno, nas imediações da avenida Presidente 

Kennedy, altura do n° 1555, próximo ao chafariz. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0302/21. Rodnei Cláudio Alexandre. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - distribuição São 

Paulo, visando a poda da vegetação e limpeza geral em toda a extensão dos 

terrenos onde passa as linhas de transmissão dentro do nosso munícipio de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0314/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos arredores do 

Supermercado Joanin da alameda São Caetano, nº 1581, bairro Santa Maria, 

em frente a Padaria Tutti Belle, haja vista as ocorrências de assaltos e 

tentativas de assaltos recentemente denunciadas nas redes sociais por vítimas 

e testemunhas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0316/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas laboriosos estudos visando 

reforço no policiamento na região da avenida Almirante Delamare, divisa com 

a cidade de São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso 
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da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. 

Processo nº. 0318/21. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio 

de ofício à empresa Enel - Distribuição São Paulo, visando a melhoria na 

distribuição bem como o reestabelecimento da energia elétrica na cidade de 

São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0328/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício 

à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Carmine Perrella - 

bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra 

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

0332/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando a isenção às 

vítimas de roubo ou furto do pagamento de taxas para confecção e emissão de 

segunda via de documentos de identificação pessoal, cuja expedição seja 

atribuição de órgão ou ente público estadual. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0334/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à APAS (Associação 

Paulista de Supermercados), visando providências para solicitar aos 

estabelecimentos comerciais do ramo alimentício que informem em seus 

cardápios, de modo claro e destacado, sobre a possibilidade de substituição de 

queijos e outros lácteos por produtos análogos. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0360/21. Bruna Chamas Biondi e 

outros. Requerimento à Mesa Diretora, solicitando determinar a instituição de 

comissão especial para tratar dos Direitos das Mulheres, com duração até o 

dia 31 de dezembro de 2024. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0371/21. Bruna Chamas Biondi. Requerimento à 

Mesa Diretora, solicitando que se digne determinar a instituição de comissão 

especial para tratar da Vacinação contra o Coronavírus em nosso município, 

com duração até o dia 31 de dezembro de 2021. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0390/21. Cícero Alves Moreira. 

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

rondas ostensivas especialmente no período noturno, nas imediações da praça 

da Bíblia, sito à avenida Goiás, 400, no Centro. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0429/21. Marcel Franco Munhoz. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando 
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rondas ostensivas nas proximidades da praça Cardeal Arcoverde, aos 

domingos, nos horários de início e término das missas realizadas na Igreja 

Matriz Sagrada Família. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0468/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à General Motors do 

Brasil, pelos 96 anos de atividades no Brasil, completados no dia 26 de janeiro 

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

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

0483/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Congratulações à General Motors do Brasil, em 

decorrência dos 96 anos de sua instalação no Brasil. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0494/21. Bruna Chamas Biondi. 

Moção de apoio em solidariedade às companheiras parlamentares do 

município de São Paulo, que sofreram ataques na semana que se comemorou 

a visibilidade trans. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0496/21. Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Requerimento solicitando 

inserção em ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da 

Sra. Tajuci Moreira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

nº. 0497/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 

3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na rua Benito Campoi, nº 

172, incluindo toda a área da praça dos Imigrantes - bairro Olímpico, a partir 

das 23 horas até as 03 horas da manhã. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 2492/20. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações 

referentes ao contrato de fornecimento da merenda em São Caetano do Sul. 

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

encerrada. Colocado em discussão e ninguém desejando fazer o uso da palavra 

e esta encerrada. Colocado em votação fica “Rejeitado, com votos favoráveis 

dos vereadores: Américo Scucuglia Junior, César Rogério Oliva, Bruna 

Chamas Biondi, Jander Cavalcanti de Lira, Thaiane Spinello e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Processo nº. 3380/20. Olyntho Sequalini Voltarelli. 

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

Pesar pelo falecimento do Senhor Odair Martinez Villena. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0056/21. Marcel Franco Munhoz. 
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Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo 

Pesar pelo falecimento de Lupercio Tuneli. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0057/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Luiz Roberto de Oliveira. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0058/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo 

falecimento de Tamara Nomerowska da Silva. . Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0059/21. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de Maria José Andrade da Conceição. Colocado em 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0061/21. Marcel Franco Munhoz. 

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

Pesar pelo falecimento de Adilson Linhares. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0182/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Osvaldo de Assis Bueno. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0235/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

falecimento do Senhor Rubens Puccetti. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0236/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento 

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

falecimento do Senhor João Martins de Almeida. Colocado em discussão, 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0333/21. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do estimado cidadão José Dalmo Correia 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0336/21. 

Caio Martins Salgado e Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 

Senhor Amancio da Cruz dos Santos. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 0352/21. Roberto Luiz Vidoski e Caio Martins 

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

Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Antônio José Rodrigues. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0478/21. 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento da Jovem Giselle, ocorrido no último dia 

26 de janeiro, aos 32 anos de idade. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 0479/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Ruth Vidal da Silva Martins, aos 86 anos, ocorrido no 

dia 26 de janeiro, deste ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 0484/21. Marcel Franco Munhoz e outros. Requerimento 

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

falecimento da vó Lucila, diretora do Lar Samaritano da Mãe Operária, 

entidade de educação infantil de nossa cidade, ocorrido no último dia 27. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de 

profundo pesar e das vítimas do COVID-19, o Senhor Presidente solicita que 

se dedique um minuto de silêncio. Assim é procedido. Em virtude do 

exaurimento do tempo regimental, passa-se à fase de Explicação Pessoal. 

Pela ordem, fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de 

Lira.Pela ordem, o Vereador Cesar Oliva aprensenta requerimento de 

prorrogação do Expediene, por 30 (trinta) minutos. Colocado em votação 

requerimento de prorrogação do Expediente, fica “Rejeitado, com votos 

favoráveis dos vereadores: Américo Scucuglia Junior, César Rogério Oliva, 

Bruna Chamas Biondi, Jander Cavalcanti de Lira, Thaiane Spinello e Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo”. Pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Para declarar voto, fazem uso da palavra o Vereador Cesar 

Rogério Oliva e Gilberto Marques Costa. O Sr. Presidente solicita e o 1º 

Secretário assume a presidência da Mesa  e procede à chamada nominal 

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

Chamas Biondi, Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva. O Vereador 

Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa e dá proceguimento à 

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

Nobres Edis: Cícero Moreira Alves, Daniel Fernandez Córdoba Barbosa, 

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

Fontes, Rodnei Claudio Alexandre, Thaiane Spinello e Ubiratan Ribeiro 
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Figueiredo. 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. Processo nº 0273/21. Eleição dos 

Membros para a Composição das Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul para o biênio 2021/2022. O Sr. Presidente 

esclarece ao Plenário que, de acordo com o art. 40 do Regimento Interno, a 

eleição das Comissões Permanentes será feita por escrutínio público, 

considerando-se eleito, em caso de empate, o vereador mais votado. O Sr. 

Presidente esclarece ao Plenário que, de acordo com o § 1º do art. 40 do 

Regimento Interno, a votação das Comissões será feita mediante cédulas 

impressas, assinadas pelo votante, indicando-se o nome dos vereadores, a 

legenda partidária e as respectivas comissões. O Sr. Presidente esclarece ao 

Plenário que, de acordo com o § 2º do art. 40 do Regimento Interno, os 

vereadores concorrerão à eleição sob a mesma legenda pela qual foram eleitos. 

O Sr. Presidente dá início aos procedimentos para votação da Comissão de 

Justiça e Redação. Estando os senhores vereadores de posse das cédulas de 

votação, esclarece que, após a chamada, deverão declarar seu voto, 

entregando-as, devidamente preenchidas e assinadas. O Sr. Presidente 

convida o 1º Secretário para proceder à chamada nominal dos senhores 

vereadores. Assim é procedido. O Sr. Presidente suspende a Sessão para a 

apuração dos votos. O Sr. Presidente reabre a Sessão e anuncia o resultado da 

votação da Comissão de Justiça e Redação, para o biênio 2021/2022: 

Vereador Américo Scucuglia Junior – PTB, com 16 (dezesseis) votos; 

Vereador Jander Cavalcanti de Lira – DEM, com 16 (dezesseis) votos; 

Vereador Marcos Sergio Gonçalves Fontes – PSDB, com 13 (treze) votos; 

Vereador Matheus Lothaller Gianello – PL, com 16 (dezesseis) votos; e 

Vereador Rodnei Claudio Alexandre – CIDADANIA, com 12 (doze) votos, 

ficando os mesmos eleitos para a Comissão de Justiça e Redação, para o 

biênio de 2021/2022. O Sr. Presidente não votou. O Sr. Presidente dá início 

aos procedimentos para votação da Comissão De Finanças e Orçamento, 

para o biênio 2021/2022. Estando os senhores vereadores de posse das cédulas 

de votação, o Sr. Presidente esclarece que os membros eleitos para a 

Comissão de Justiça e Redação não poderão ser votados para a Comissão 

de Finanças e Orçamento, de acordo com o § 3º do art. 40 do Regimento 

Interno. O Sr. Presidente convida o 1º Secretário para proceder à chamada 

nominal dos senhores vereadores, que deverão votar da mesma forma que o 

fizeram para eleger a Comissão de Justiça e Redação. Assim é procedido. O 

Sr. Presidente suspende a Sessão para a apuração dos votos.  O Sr. Presidente 

reabre a Sessão, e anuncia o resultado da votação da: Vereador Caio Martins 

Salgado - PL, com 12 (doze) votos; Vereador Daniel Fernandez Córdoba 
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Barbosa - PSDB, com 11 (onze) votos; Vereador Gilberto Marques da 

Costa - AVANTE, com 16 (dezesseis) votos; Vereador Roberto Luiz 

Vidoski – PSDB, com 12 (doze) votos; e Vereadora Sueli Aparecida 

Nogueira Ferreira da Silva - PODEMOS, com 16 (dezesseis) votos, 

ficando os mesmos eleitos para a Comissão de Finanças e Orçamento, para 

o biênio de 2021/2022. O Sr. Presidente não votou. Para fazer um comunicado 

relevante, fazem uso da palavra César Rogério Oliva, Bruna Chamas Biondi, 

Gilberto Costa Marques, que solicita à Mesa um parecer da Procuradoria, 

quanto à representação proporcional nas comissões, tanto quanto possível, dos 

partidos que participem da Câmara Municipal. Pela ordem, faz uso da palavra 

Roberto Luiz Vidoski e César Rogério Oliva. O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário o encaminhamento da solicitação do Vereador Gilberto da Costa 

Marques à Procuradoria da Câmara Municipal. O Sr. Presidente convida os 

vereadores eleitos para as Comissões Permanentes a se reunirem dentro do 

prazo regimental, a fim de escolherem o Presidente e o Vice-Presidente de 

cada Comissão, para que se possa iniciar os trabalhos. O Sr. Presidente 

convoca os senhores vereadores e convida a todos para participação das 

seguintes audiências públicas, que ocorrerão neste mês e neste local: 

Audiência Pública da Secretaria Municipal da Fazenda, dia 19; e Audiência 

Pública da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 25. O Sr. Presidente 

comunica as medidas de prevenção estabelecidas pela Comissão de Combate 

ao COVID-19 nesta Câmara Municipal. Esgotados os motivos que nortearam 

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