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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 18ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AOS 

TRÊS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

 

 

Às dezessete horas e trinta e seis minutos, com a presença dos Vereadores 

registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, 

assume a Presidência e declara aberta a Sessão. As Ata da 20ª Sessão Ordinária, 

e da 16ª e 17ª Sessões Extraordinárias são “Aprovadas”. A seguir, passa a palavra 

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

matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 3096/21. Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. Ofício encaminhando cópia do TC-004408.989.16-8, que 

trata das contas da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, relativas ao 

exercício de 2016. “À Comissão de Finanças e Orçamento, distribuindo-se 

cópia aos srs. vereadores”. Processo nº. 1385/21. Prefeitura Municipal. Ofício 

encaminhando cópia dos Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal, referente 

ao mês de junho, do exercício de 2.021. “À Comissão de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 3075/21. Diretoria de Orçamento e Finanças. Ofícios 

do Senhor diretor de orçamento e finanças, encaminhando as peças constituídas 

do Balanço Financeiro e Patrimonial desta Edilidade, bem como, os balancetes 

das despesas simplificado com o Detalhamento das Fichas por Sub Elemento da 

Despesa e a Demonstração das Variações Patrimoniais relativas ao meses de 

janeiro a maio de 2021. “À Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

0988/10. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.681, de 16/07/21. “Ciente”. Processo nº. 

4857/14. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.684, de 20/07/21. “Ciente”. Processo nº. 

0816/21. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.671, de 17/06/21; 11.672, de 22/06/21; 

11.673, de 23/06/21; 11.678, de 15/07/21, 11.685, de 20/07/21. “Ciente”. 

Processo nº. 2313/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.674, de 28/06/21. “Ciente”. Processo nº. 

2314/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.676, de 01/07/21. “Ciente”. Processo nº. 

2656/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 
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encaminhando cópia do Decreto nº 11.680, de 16/07/21. “Ciente”. Processo nº. 

3067/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.677, de 15/07/21. “Ciente”. Processo nº. 

3120/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.683, de 20/07/21. “Ciente”. Processo nº. 

3121/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.682, de 19/07/21. “Ciente”. Processo nº. 

3122/21. Prefeitura Municipal. Ofício do Senhor Prefeito Municipal 

encaminhando cópia do Decreto nº 11.679, de 16/07/21. “Ciente”. Processo nº. 

2763/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Cria o Banco de Leite 

Humano Municipal e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2764/21. Gilberto Costa 

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

com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências.". “Às 

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

2765/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a autorização 

aos laboratórios particulares ou conveniados pela rede pública para realizar coleta 

de materiais para exames laboratoriais de idosos, pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida em suas residências, 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. 2777/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Projeto de Lei que "Institui o 'Programa de Assistência Médica e Psicológica, aos 

professores da Rede Municipal de Ensino, com Síndrome de Burnout' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2780/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que 

"Altera a ementa e artigo 1º da Lei nº 4361 de 21 de fevereiro de 2006, que 

disciplina a área de estacionamento regulamentado "Zona Azul" para pessoas com 

deficiência e com transtorno do espectro autista, com a redação dada pela Lei nº 

5.801, de 14 de novembro de 2019, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2781/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui o 'Passe-Gestante' e dispõe sobre 

o ingresso de gestantes em veículos de transporte coletivo, no âmbito do 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2782/21. Jander 

Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa Permanente de 

Inspeção de Pontes e Viadutos', no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2784/21. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a proteção com sensor de recém-nascidos e crianças internadas 

em hospitais da rede pública e privada do município e dá outras providências.". 
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“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 2825/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário 

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

Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina', e dá outras providências.". “Às 

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

2859/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da implantação de legenda oculta nas atividades oficiais da 

prefeitura transmitidas pelas redes sociais.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2860/21. Cícero Alves 

Moreira. Projeto de Lei que "Institui a obrigatoriedade da inserção do símbolo 

mundial do Transtorno do Espectro Autista - Autismo, nas placas de atendimento 

prioritário, pelos estabelecimentos públicos e privados, 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. 2861/21. Cícero Alves 

Moreira. Projeto de Lei que "Institui o banco de leite materno, no âmbito dos 

serviços materno-infantil, do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2862/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Institui a gratuidade de estacionamento por quinze minutos em vaga destinada a 

sistema de estacionamento rotativo pago no âmbito municipal de São Caetano do 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2863/21. Cícero Alves Moreira. Projeto 

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

São Caetano do Sul, a campanha 'Julho Verde - mês de conscientização e combate 

ao cancer de cabeça e pescoço', e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2881/21. Ubiratan 

Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição da 

comercialização de animais em sítios eletrônicos por empresas registradas 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. 

2886/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de 

cartazes, nas Unidades Básicas de Saúde; nas unidades especiais de atendimentos 

da saúde, em especial a USCA e o CETENEN, e na Secretaria Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - SEDEF, que 

informem sobre o Cartão-Defis, 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. 2887/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a afixação de cartazes, em Unidade Básica de Saúde, Unidade de 

Saúde da Criança e do Adolescentes-USCA, em Centro de Triagem Neonatal e 

Estimulação Neurossensorial - CTENEN e na Secretaria Municipal dos Direitos 
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da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - SEDEF, que informem 

sobre a expedição de Carteira de Passageiro Especial Portador de Necessidades 

Especiais, 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. 2889/21. Matheus Lothaller Gianello. Projeto de Lei 

que "Dispõe sobre a comercialização de alimentos em equipamentos como 

trailers, caminhões, furgões e congêneres, nas modalidades de "Food Trucks" e 

"Food Park", em áreas públicas e privadas, e dá outras providências.". “Às 

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

2897/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

instalação obrigatória de pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de 

entrega e de transporte individual privado de pequenas cargas, no âmbito de São 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2898/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de pia 

adaptada às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos estabelecimentos 

comerciais que especifica e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2899/21. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de aviso 

informativo nos cartórios de registros de imóveis e imobiliárias estabelecidos no 

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

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2900/21. Marcos 

Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Determina a instalação de alarme 

de emergência em todos os banheiros destinados a pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, na forma que especifica e dá outras providências.". “Às 

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

2901/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Autoriza o Poder 

Executivo a implantar o sistema de câmeras de reconhecimento facial no âmbito 

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

de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2902/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a vedação da publicação de informações 

relacionadas as servidoras públicas que estejam sob medida protetiva, no âmbito 

do portal de transparência do município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2903/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que " assegura o direito à acessibilidade das pessoas ostomizadas aos 

banheiros dos estabelecimentos comerciais, hipermercados, shopping centers e 

restaurantes, ativados no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2904/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 
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Lei que "Determina a afixação de informativos sobre o endereço e o número 

telefônico dos conselhos tutelares, nos estabelecimentos de ensino público e 

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

Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2905/21. Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes. Projeto de Lei que "Institui a dispensação de medicamentos de alto custo 

nas residências situadas no município de São Caetano do Sul e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2921/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre o destaque em documentos, carteiras ou cartões municipais de 

identificação, bem como em cadastros físicos ou eletrônicos, de eventuais 

deficiências ou transtornos ocultos que garantam ao titular acesso ou atendimento 

preferencial prioritário na prestação de serviços, ou em filas de locais públicos ou 

privados, no âmbito de São Caetano do Sul, e dá outras providências.". “Às 

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

2927/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de 

cartazes, nos hospitais municipais, nas Unidades Básicas de Saúde, nas unidades 

especiais de atendimentos da saúde, em especial no Centro de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher - CAISM, que informem sobre o direito a reconstrução da mama 

nos casos de mastectomia em decorrência do tratamento do câncer, 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. 2935/21. César 

Rogério Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a transmissão ao vivo, de todas 

as licitações realizadas pelos poderes Executivo e Legislativo do município de 

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

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2955/21. Caio Martins 

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

do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização sobre a Saúde 

Bucal na Adolescência' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2956/21. Gilberto Costa 

Marques. Projeto de Lei que "Institui a instalação de totens com informações de 

utilidade pública, comunicação institucional, informativa e indicativa de acesso 

aos serviços de emergência, 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. 2957/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do "caput" do art. 1º da Lei nº 4.044, de 18 de março de 2002, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e descontaminação da areia 

contida nos tanques destinados ao lazer infantil nos estabelecimentos de ensino, 

parques infantis e assemelhados no município de São Caetano do Sul, e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2973/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 
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"Dispõe sobre a afixação de cartazes, nos hospitais municipais, nas Unidades 

Básicas de Saúde, nas unidades especiais de atendimentos da saúde, que 

incentivem a doação de órgãos, 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. 2974/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

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

do Sul, o 'Dia de Conscientização sobre a Mielomeningocele' e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 2976/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Institui o selo ‘Comércio Apoiador da Campanha Sinal Vermelho Contra a 

Violência Doméstica’, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2985/21. Gilberto Costa 

Marques. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a instalação de sinal sonoro nos 

semáforos para orientação de travessia dos pedestres com deficiência visual, baixa 

visão, mobilidade reduzida e idosos, nos cruzamentos de alta periculosidade, em 

frente aos estabelecimentos escolares, hospitais ou que deem acesso aos serviços 

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

e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3020/21. César Rogério Oliva. 

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação na íntegra, de todos os processos 

administrativos relativos a licitações realizadas pelos poderes Executivo e 

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

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

3023/21. Gilberto Costa Marques. Projeto de Lei que "Institui o espaço 

colaborativo e compartilhado de trabalho, "coworking", com toda a infraestrutura 

e suporte necessário para empreendedores gerarem renda, fortalecer seus 

negócios, criar redes de empreendedores e realizar encontros e reuniões para 

promoção de networking.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 3027/21. Caio Martins Salgado. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a afixação de cartazes identificativos, no interior dos 

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

aderirem à campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3044/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a implantação do esporte inclusivo de alto rendimento em todas as 

modalidades desportivas, 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. 3045/21. César Rogério Oliva. Projeto de Lei que 

"Dispõe sobre a implantação da Casa do Autista, 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. 3046/21. César Rogério Oliva. 
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Projeto de Lei que "Dispõe sobre a afixação de painéis ou similares nas entradas 

principais e de acesso ao público com os nomes dos responsáveis administrativos, 

chefias de plantões e médicos plantonistas do dia em postos e casas de saúde, 

hospitais, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres da rede pública municipal, 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3047/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que 

"Institui o programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e 

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

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

nº. 3048/21. Cícero Alves Moreira. Projeto de Lei que "Institui o serviço de 

Capelania Voluntária nos hospitais públicos e privados, 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. 3049/21. Cícero Alves 

Moreira. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do Banco Municipal de 

Materiais Ortopédicos, 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. 3068/21. Eclerson Pio Mielo. Projeto de Lei que 

"Estabelece alteração no protocolo de vacinação no município de São Caetano do 

Sul para aqueles que se recusarem a tomar a vacina contra a COVID-19 devido 

unicamente à marca do imunizante e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3076/21. Gilberto 

Costa Marques. Projeto de Lei que "Considera monumento histórico municipal a 

chaminé da antiga Indústrias Matarazzo e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. O Sr. Presidente 

solicita e o 2º Secretário, Vereador Marcel Franco Munhoz, dá continuidade à 

leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 3082/21. Cícero 

Alves Moreira. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa Casa do Artesão 

Itinerante', 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. 3101/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de 

Lei que "Institui, no âmbito da rede municipal de saúde de São Caetano do Sul, o 

programa 'Hora do Colinho', e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3102/21. Marcos 

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

Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o encontro de carros antigos 

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

e Orçamento”. Processo nº. 3103/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "faculta aos estabelecimentos comerciais a disponibilização, por meio 

de 'QR Code', a comunicação do inteiro teor de placas e cartazes informativos, de 

afixação exigida por meio de leis municipais e dá outras providencias.". “Às 
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

3104/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a 

manutenção, nas agências bancárias e estabelecimentos comerciais, de um 

exemplar do estatuto do idoso, para a livre consulta e dá outras providências.". 

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

nº. 3105/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 

'Cursinho Pré-Vestibular Solidário', no âmbito da Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul - USCS e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3109/21. César Rogério 

Oliva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a garantia à criança e ao adolescente cujos 

pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com sessenta anos de 

idade, ou mais, de prioridade de vaga em escola pública municipal mais próxima 

de sua residência, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3117/21. Eclerson Pio 

Mielo. Projeto de Lei que "Reconhece a atividade religiosa como essencial para a 

população do município de São Caetano do Sul em tempos de crises ocasionadas 

por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais e dá 

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

Orçamento”. Processo nº. 3123/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei 

que "Altera a ementa e o artigo 1º da Lei nº 5.239, de 11 de novembro de 2014, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar cartaz com telefone para denúncias 

de maus tratos contra animais, nos locais e na forma que especifica e dá outras 

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

Orçamento”. Processo nº. 3138/21. Thaiane Spinello. Projeto de Lei que 

"Regulamenta a forma de emissão, armazenamento e apresentação de documentos 

representativos de atos públicos de liberação, regulamenta, ao nível municipal, a 

Lei Federal nº 12.291, de 20 de julho de 2010 e dá outras providências.". “Às 

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

3139/21. Eclerson Pio Mielo e Roberto Luiz Vidoski. Projeto de Lei que "Dispõe 

sobre a qualificação de entidade sem fins lucrativos como organização social na 

área de esporte, autoriza a cessão de servidor da Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer e Juventude e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2954/21. Eclerson Pio 

Mielo e outros. Projeto de Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão 

Sulsancaetanense' ao Senhor Rodrigo Garcia, pelos relevantes serviços prestados 

ao município.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 3089/21. Américo Scucuglia Junior. Projeto de 

Decreto Legislativo que "Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor 

Bilac de Almeida Bianchi, pelos relevantes serviços prestados ao município.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 
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nº. 2743/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando autorizar os laboratórios particulares ou conveniados à rede pública, 

a realizar coleta de materiais de exames laboratoriais de idosos, pessoas com 

deficiência e com mobilidade reduzida, em suas residências, no âmbito do 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2744/21. Matheus Lothaller 

Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de 

conselho municipal de políticas LGBTQIA+. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 2745/21 a 2753/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: instituir a 

obrigatoriedade de afixação de informações sobre a data da última manutenção 

nos bebedouros públicos a todos estabelecimentos comercias e empresariais que 

possuem dispositivos de purificador de água em bebedouros do município de São 

Caetano do Sul; instituir o incentivo à promoção da campanha educativa de 

conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal; instituir o programa de doações 

de remédios de uso veterinário; institui a notificação compulsória de violência 

praticada contra a mulher atendida na rede pública e privada de saúde do 

município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial 

da prefeitura e da câmara municipais, na internet; a reserva de vagas para 

população com hipossuficiência econômica nos concursos públicos, para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros 

permanentes de pessoal dos poderes executivo, legislativo e das entidades da 

administração indireta do município; à possibilidade de os serviços públicos 

municipais disponibilizarem interprete de LIBRAS para atendimento à 

população; a instituição de um sistema de arrecadação de brinquedos para doação 

às crianças, nas escolas municipais de São Caetano do Sul; e o estabelecimento 

de diretrizes para a política municipal de proteção inclusão e acompanhamento 

educacional dos alunos com epilepsia na Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2754/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando que realize a instalação de lixeira comum, no 

poste de sinalização de trânsito, situado na confluência das ruas Frieda e Maringá 

- bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2757/21. Eclerson Pio 

Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a realização de 

estudos técnicos visando a remoção total de todos os arbustos localizados na 

esquina da rua Campos Salles com a rua Tapajós, bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2759/21 a 2761/21. Matheus Lothaller Gianello. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: a instituição de um termo de responsabilidade para os casos em 

que os munícipes que se recusarem a tomar a vacina disponibilizada, devido à 

marca de laboratório, deverão aguardar o término da campanha de imunização, 
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perdendo, assim, a ordem prioritária; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas imediações do bairro Prosperidade; e melhorias na iluminação da 

praça Ana Serrano Mercado, bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2768/21 a 2772/21. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos de viabilidade para a suspensão dos descontos em folha de 

pagamento de empréstimos consignados em vigor dos servidores ativos, inativos 

e pensionistas do município de São Caetano do Sul; em reiteração à nossa 

indicação nº 4233/2019, no sentido que, sejam realizados estudos para viabilizar 

um projeto de revitalização das principais ruas do comércio do Centro de São 

Caetano do Sul; no sentido de reiterar nossa indicação de nº 2087/2020, 

solicitamos providências para que sejam realizados estudos e, após, estabelecer 

convênio junto ao Governo do Estado de São Paulo para instituir o "Programa 

Recomeço" em São Caetano do Sul; a possibilidade de padronização e 

manutenção das calçadas de nossa cidade, com intuito de se assegurar melhor 

acessibilidade e mobilidade aos pedestres; e estudos para que a administração 

pública solicite um mapeamento de todas as árvores do município que ofereçam 

riscos à população. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2773/21. Marcel Franco 

Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de um 

programa de atendimento psicológico aos pacientes com lúpus e outras doenças 

autoimunes, no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2775/21 e 

2776/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize o 

mapeamento/levantamento dos espaços públicos, disponibilizados mediante 

permissão de uso, bem como a ampliação do número desses espaços no 

município, se necessário; e estudos com vistas a instalar rotatória verde na 

confluência da rua Arlindo Marchetti com a avenida Presidente Kennedy - bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2779/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização e 

manutenção da Creche Lar Samaritano da Mãe Operária, entidade que atende 

crianças de 4 meses à 6 anos em período integral (10 horas por dia) e inteiramente 

gratuita. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2787/21. Marcel Franco Munhoz. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção do período de 

tolerância no estacionamento rotativo, neste município. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2788/21. Cícero Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a aquisição de um aparelho de ressonância magnética. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2790/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando que realize a “Operação Tapa-Buraco” em 

todos os bairros da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2791/21 a 

2793/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas com auxílio e todos os tipos de viatura, na esquina 

da rua dos Meninos e Juruá, no bairro Mauá; reparar um buraco existente no 

asfalto, sito à rua Arlindo Marchetti, altura do numeral 169, bairro Santa Maria; e 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os 

tipos de viaturas em um estabelecimento comercial, localizado na esquina das ruas 

Porto Calvo e José Roberto, no bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2794/21 a 2801/21. Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que 

realize estudos a fim de incluir veículos elétricos na frota de veículos da prefeitura, 

contribuindo assim para a diminuição de impacto ambiental; o envio de Projeto 

de Lei a esta Edilidade, versando sobre instituindo o novo Código de Edificações 

- CE-SCS descrito no art. 6º, III do Plano Diretor Estratégico de São Caetano do 

Sul - 2016/2025; que obrigue as edificações de novos condomínios a instalação 

de postos de recarga para veículos elétricos; que incentive a população de São 

Caetano do Sul a produzir energia elétrica doméstica instalando painéis 

fotovoltaicos e pequenos geradores eólicos ligados à rede doméstica de energia 

elétrica para que o município diminua sua dependência energética externa em 

busca da autossuficiência; possibilidade de concessão de benefícios fiscais para 

proprietários de veículos elétricos a exemplo do que existe no município de São 

Bernardo do Campo (lei nº 6545, de 19 de abril de 2017); que estude a viabilidade 

de instalação de uma usina de energia solar, ou eólica, ou outra forma de produção 

elétrica sustentável no território do município; que instale, busque parcerias, ou 

incentive a instalação de postos de recarga de alta velocidade para veículos 

elétricos ao longo do município; e que busque parcerias para fomento da 

mobilidade elétrica no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2802/21 

a 2804/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: fornecimento de 

absorventes na farmácia do Atende Fácil; a criação de espaço pet em todas as 

praças que ainda não o possuem; e a realização de aulas complementares de 

Direito e Economia Financeira, em parceria com a USCS e OAB. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 2805/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a abertura de um novo edital para complementar 

as 1.000 vagas do programa Mais Oportunidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2807/21. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que seja reestabelecido o tempo de tolerância de 10 

minutos, que deixou de ser concedido a partir de 01 de julho de 2021, no 

estacionamento rotativo no município de São Caetano do Sul para os usuários que 

utilizam o tíquete em papel/talão. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2809/21 

a 2813/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: solicitar às empresas 

terceirizadas contratadas para que incluam uniformes com numerações mais altas; 

a inclusão do medicamento “xarelto” na cesta de medicamentos oferecidos pela 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul; estudos para retirar a Zona Azul nos 

arredores do Park Shopping São Caetano; a revisão da Lei nº 4.944 de 27 de 

outubro de 2010, que dispõe sobre o zoneamento estratégico do município de São 

Caetano do Sul; e desenvolver parceria com a Enel para inclusão do município no 

programa Ecoenel. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2814/21. Américo 

Scucuglia Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

instalação de vaga de cadeirante na rua 28 de Julho, em frente ao número 612, no 

bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2816/21 a 2818/21. Caio 

Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a aquisição de viaturas com a finalidade 

de atender as ações da "Patrulha Maria da Penha"; determinar a Guarda Civil 

Municipal, a aquisição de patinetes elétricos para utilização dos Guardas Civis 

Municipais em patrulhamentos na cidade; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

a aquisição de veículo de grande porte, cujo destino é servir de transporte, guarda 

de objetos e de cenário do projeto “Teatro de Fantoches”, realizado pela Guarda 

Civil Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2819/21 a 2824/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a instituição da política de Assistência Social no 

município e o Sistema Único de Assistência Social de São Caetano do Sul (SUAS 

SCS); a criação da figura do “Pequeno Produtor de Lixo”, de modo a oferecer 

descontos no valor da taxa do lixo perante a quantidade de lixo produzida; a 

criação do programa "Vale Gás Municipal"; a criação do programa "Auxílio 

Emergencial Municipal"; estudo e implementação de (I) ciclofaixas na cidade, (II) 

construção de bicicletários em locais estratégicos da cidade, e (III) criar 

campanhas para incentivar o uso de bicicletas como forma de promoção de saúde, 

lazer e mobilidade; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o 

licenciamento de estação rádio-base, estação rádio-base móvel e estação rádio-

base de pequeno porte destinados à operação de serviços de telecomunicações, 

visando a implementação da rede 5G no município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2826/21. Américo Scucuglia Junior. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a instalação e ampliação da quantidade 

de lixeiras de coleta seletiva de materiais recicláveis no Espaço Verde Chico 

Mendes e parque Catarina Scarparo D’Agostini (Chiquinho), e a realização da 

campanha dentro desses parques para o devido descarte nessas lixeiras. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2828/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando para com brevidade, instalar 



 

 

hae  13 

câmeras de vigilância na praça defronte a paróquia São Bento, no bairro Olímpico 

informando aos usuários que o equipamento está monitorando as ruas adjacentes. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2830/21 a 2837/21. Thaiane Spinello. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que realize um estudo para viabilizar a implantação de 

semáforos inteligentes conectados a um sensoriamento de trânsito, que avalie o 

fluxo de trânsito e automatize os tempos dos semáforos de acordo com a 

necessidade a cada instante; que realize um estudo para viabilizar o 

monitoramento do transporte público em tempo real, via GPS, para 

acompanhamento dos usuários quanto às rotas e horários em que passarão nos 

respectivos pontos, bem como a criação e implementação de um aplicativo para o 

acompanhamento dos usuários; que promova a ampliação do sistema de 

monitoramento 24h com a aquisição e instalação de mais câmeras pelo município; 

que implemente no município o projeto "City Câmeras", já implementado na 

cidade de São Paulo, a fim de utilizar câmeras de monitoramento de 

estabelecimentos privados como forma de extensão do sistema de monitoramento 

24h; que realize estudos para a criação e implementação do “App da Saúde”, onde 

o munícipe possa agendar e cancelar consultas e exames, bem como ser atendido 

de forma online via telemedicina assim como também receber o receituário 

médico de forma eletrônica (via QR Code); que inclua o município no SNE 

(Sistema de Notificação Eletrônica); que seja criado o 1º concurso "Prêmio São 

Caetano do Sul Smart City" com categorias por escolaridade, onde serão 

premiados alunos que tragam soluções tecnológicas viáveis para o município; e 

que seja dado mais publicidade à existência da Escola Municipal de Novas 

Tecnologias Profª. Neusa Nunes Branco e aos cursos por ela oferecidos. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2838/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a construção de um novo complexo 

escolar para educação infantil. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2839/21 a 

2854/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implementação do 

projeto de concessão onerosa do mobiliário urbano; a concessão de auxílio plano 

de saúde aos servidores municipais; a volta do ônibus circular no bairro da 

Prosperidade, bem como estudo de novas linhas neste bairro; a retomada das 

atividades na Escola de Ecologia Jânio da Silva Quadros; a criação do corredor 

cultural, com apresentações artísticas na avenida Presidente Kennedy, e em outros 

lugares que a prefeitura julgar que comporte; a criação da Carreta da Saúde para 

vacinação; a celebração de parcerias entre o poder público e as atléticas das 

universidades da cidade; indicação para criação de plantão na farmácia municipal 

do Atende Fácil aos fins de semana e feriados, bem como outros serviços; a 

melhora no programa municipal de castração visando mais castrações, bem como 
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inclusão para animais que precisam de anestesia inalatória e animais de grande 

porte (acima de 20kg); a criação de possibilidade de parcelar multas de trânsito 

da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul; a implantação de um sistema de 

compartilhamento das imagens de câmeras de segurança privada com a central de 

monitoramento da Guarda Civil Municipal - GCM; a implantação de espaço de 

convivência para pacientes oncológicos; a criação do programa "Guardiã Maria 

da Penha" que visa a capacitação de guardas para monitorar mulheres vítimas de 

agressão; a implantação de educação bilíngue nas escolas da rede pública; criação 

de espaço público para trabalho coletivo (coworking) e espaços para incubadoras; 

e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a modernização da 

gestão e fiscalização de contratos administrativos, no âmbito da administração 

pública municipal, a obrigatoriedade da implantação do programa de integridade 

nas empresas que contratarem com a administração pública do município de São 

Caetano do Sul, regulamenta a Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, no 

âmbito municipal e dá outras providências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2855/21 a 2858/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que realize 

reparos nas tampas dos bueiros localizados na rua General Osório, altura do 

número 155 - bairro Santa Paula; que realize reparos no meio-fio na rua Teffé, 

altura do número 311, no bairro Santa Maria; a instalação de lousas digitais no 

Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental Luiz Milani - CELEF, 

localizado na rua Oswaldo Cruz, 2010 - bairro Oswaldo Cruz; e reparos em 

algumas paredes do prédio do Centro de Estudos de Línguas do Ensino 

Fundamental Luiz Milani - CELEF, localizado na rua Oswaldo Cruz, 2010 - 

bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2864/21 a 2868/21. 

Matheus Lothaller Gianello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

as seguintes benfeitorias para o Município: novo posicionamento de placa de 

“Sentido Proibido” na rua Arthur Garbelotto a fim de evitar acidentes; a 

possibilidade de sepultamento de animais ser feito nos cemitérios municipais; a 

implementação da escola de governo; transformar multas de estabelecimentos que 

não cumprem as normas de prevenção da COVID-19 em ajuda para os 

comerciantes que estão seguindo os protocolos; e a implantação de sinal sonoro 

suave, intermitente e sem estridência nos semáforos e pisos táteis nas vias com 

mais fluxo de veículos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2869/21. Gilberto 

Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda e 

manutenção de árvore localizada na rua Maranhão entre os números 69 e 79 no 

bairro Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2870/21. Marcel 

Franco Munhoz. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação 

de redutor de velocidade na rua Boa Vista, entre os números 473 e 529 - bairro 

Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2871/21. Caio Martins Salgado. 
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Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a revitalização, bem como a 

pintura com as novas cores oficiais da Polícia Militar, do prédio do 8º GB - Corpo 

de Bombeiros - Barcelona, localizado na avenida Goiás, 2101 - Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2872/21 a 2876/21. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que proceda a notificação ao proprietário do terreno da antiga 

Indústrias Matarazzo, a fim de que se proceda o reforço na segurança do local, 

fechando os acessos por muros, portões e janelas, das ruas Mariano Pamplona, 

Rio Branco e 28 de Julho, e inclusive pelo muro lindeiro com a linha do trem, 

além do que consta na justificativa; determine operação para buscar e prender 

criminosos que estão furtando as residências e depósitos da rua Rio Branco no 

bairro Fundação, além de prestar suporte à ação da SESURB de fechamento com 

tijolos de muros, portões e janelas de acesso ao terreno das antigas Indústrias 

Matarazzo; determine as diligências necessárias para que seja procedida a 

lacração com paredes de tijolos, de todo o terreno das Indústrias Matarazzo, no 

bairro Fundação, cuja localização segue na justificativa; que proceda a notificação 

do Supermercado Joanin, a fim de que este se possível reforce a segurança do 

imóvel utilizado como depósito de materiais de manutenção e itens inservíveis, 

sito à rua Rio Branco, numeral 226 no bairro Fundação; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Rio Branco no bairro 

Fundação, bem como nas ruas 28 de Julho (trecho entre a rua Mariano Pamplona 

e Rio Branco) e Mariano Pamplona no mesmo bairro, com vistas a coibir a invasão 

do terreno das Indústrias Matarazzo por vários acessos, e por consequência o furto 

a residências. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2878/21 e 2879/21. Cícero 

Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: estudos para criação de um “Espaço Pet” na praça 

Vladimir Herzog, localizada no cruzamento da alameda João Galego com a rua 

Arlindo Marchetti, no bairro Santa Maria; e a aquisição de um aparelho de 

polissonografia. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2882/21 a 2885/21. 

Thaiane Spinello E OUTROS. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que sejam estudadas 

formas de facilitar e baratear a abertura de empresas no município; que seja 

realizado semestralmente, como já ocorre em outras cidades, pitchs de 

investimento, onde as startups techs possam se apresentar a investidores anjo, 

alavancando suas relações; que seja desenvolvida a "Semana das Startup Techs" 

na qual se promova uma intensa rodada online de palestras com especialistas em 

tecnologia e "startups" possam apresentar suas experiências para um público 

previamente cadastrado da cidade; e que o executivo crie um portal online para 

seleção e cadastro aberto de startups situadas em São Caetano do Sul, com 

descrição e contato para que possíveis investidores possam se conectar e que 
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possua também uma área em que essas startups possam anunciar vagas de 

empregos, estágios ou parcerias. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2888/21. 

Matheus Lothaller Gianello E DANIEL FERNANDEZ CÓRDOBA BARBOSA. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudo para volta dos 

programas Agente Sênior e Agente Jovem, e possibilidades de divulgação de 

edital para vagas remanescentes do “Mais Oportunidade”. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2890/21 a 2895/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: que realize estudos para a criação, da fundação municipal de esportes, 

para poder otimizar as parcerias com as diversas modalidades esportivas; que 

realize estudos para priorizar a vacinação contra o COVID-19, para os 

funcionários do SESURB e SAESA aos profissionais de asseio, conservação e 

limpeza urbana, inclusive os motoristas dos veículos, e os que trabalham em 

cemitérios, que correm mais riscos, pelo contato com jazigos e tudo relacionado 

com pessoas que faleceram; que realize estudos para que na próxima licitação de 

contratação de transporte urbano, seja incluído uma cláusula de uso gratuito para 

a nossa GCM; que realize estudos para o retorno imediato, dos 10 (dez) minutos 

de tolerância, para o estacionamento, entre o aviso de irregularidade e aplicação 

da multa; que realize estudos para a criação de uma "campanha" sobre os 

malefícios do uso excessivo de sal e açúcar no organismo humano; e que realize 

estudos para a criação de um convênio com a USCS, para a possibilidade de uma 

parceria com as modalidades esportivas da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2896/21. Matheus Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a criação de edital de acordos diretos de precatórios. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 2906/21. Ródnei Claudio Alexandre. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando à abertura de um novo edital para 

preencher todas as 1.000 vagas oferecidas pelo programa "Mais Oportunidades". 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2908/21 a 2910/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas com vistas aos espaços das agências bancárias, onde ficam os caixas 

eletrônicos; que realize estudos da viabilidade da retomada das atividades físicas 

do PEC (Programa Esportivo Comunitário); e que realize estudos da viabilidade 

do retorno das atividades recreativas nos clubes da cidade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2911/21 e 2912/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

revitalização do Centro de Especialidades Odontológicas Maria Domingas 

Robilota Torres, sito à rua Lourdes, 525 no bairro Nova Gerty; e a introduzir 

sessões de podologia nos CISES's da terceira idade. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 2913/21 e 2914/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor 
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Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: 

estudos com vistas a retomar eventos e festivais de food trucks na cidade; e a 

instalação de brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, nas 

dependências do parque fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2915/21 e 2916/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

disponibilização de cestas básica para a Igreja Batista da Vila Gerty, sito à rua 

Caetano Garbelotto, 52; e a inclusão no grupo prioritário da vacinação do COVID-

19 os coletores de resíduo orgânico do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2919/21 e 2920/21. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o pagamento do "Auxílio Merenda" para todos os alunos da 

Rede Municipal de Ensino, referente aos 11 dias do mês de julho de 2021 em que 

houve aulas; e a continuidade do pagamento do "Auxílio Merenda" para todos os 

alunos da Rede Municipal de Ensino, durante todo o período em que perdurarem 

as aulas "on line" em decorrência da pandemia do COVID-19. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 2922/21 e 2923/21. Cícero Alves Moreira. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a introduzir sessões de Reeducação Postural Global (RPG) nos CISEs 

da terceira idade; e a revitalização da calçada da rua Manoel Coelho, altura do nº 

96, ao lado da pista de skate no centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2924/21 a 2926/21. Caio Martins Salgado. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a reforma do 

teatro municipal Paulo Machado de Carvalho, localizado na alameda Conde de 

Porto Alegre, nº 840 - Santa Maria; que realize a campanha de educação no 

trânsito, instituída pela Lei nº 4147 de 02 de junho de 2003, alterada pela Lei nº 

5486 de 22 de fevereiro de 2017, dirigida aos motoristas e pedestres, incluindo os 

ciclistas; e a criação do selo “Empresa Inclusiva”, de reconhecimento às 

iniciativas empresariais que favoreçam a integração das pessoas com deficiência. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2928/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a elaboração de estudos técnicos visando 

à demarcação de vaga de estacionamento para carga/descarga na rua Tenente 

Antônio João, nº 851, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

2929/21 a 2933/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos 

emergenciais visando a testagem em massa contra a COVID-19, nos professores, 

alunos e demais profissionais da universidade de São Caetano do Sul - USCS; 

estudos emergenciais visando o retorno da testagem em massa separadas por 

grupos em nossa cidade; a testagem em massa para COVID-19 dos 

transportadores escolares e seus colaboradores diretos cadastrados no município 
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de São Caetano do Sul; estudos emergenciais visando a testagem em massa contra 

a COVID-19, dos professores, auxiliares de primeira infância (API's), 

merendeiras, inspetores, porteiros e demais funcionários da rede municipal de São 

Caetano do Sul; e estudos emergenciais visando a prorrogação do benefício 

"Cartão Merenda Escolar em Casa”, no valor de R$ 90, destinado aos 22 mil 

alunos da Rede Municipal de Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

2934/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que realize a repintura da faixa de identificação da vaga destinada à 

deficientes físicos, localizada na rua Rio de Janeiro, altura do número 290, no 

bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2936/21 a 2938/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de sinal sonoro nos 

semáforos para orientação de travessia dos pedestres com deficiência visual, baixa 

visão, mobilidade reduzida e idosos, nos cruzamentos de alta periculosidade, em 

frente aos estabelecimentos escolares, hospitais ou que deem acesso aos serviços 

de reabilitação; a instalação de um semáforo no cruzamento da avenida Presidente 

Kennedy com a rua Piratininga; e a instalação de totens com informações de 

utilidade pública, comunicação institucional, informativa e indicativa de acesso 

aos serviços de emergência, no âmbito do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2940/21 a 2951/21. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas pelo 

cruzamento das ruas dos Meninos com a rua Juruá; a qualificação de profissionais 

de educação física para a inclusão social na prática esportiva, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul; a disponibilização de profissionais da área da 

saúde, especificamente enfermeiros, nos clubes municipais, quando os mesmos 

forem reabertos e as atividades esportivas forem retomadas, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul; a parceira entre as secretarias da saúde e 

juventude esporte e lazer para a criação de programas esportivos inclusivos no 

âmbito do município de São Caetano do Sul; a criação de competições esportivas 

voltadas para pessoas com deficiência, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul; a realização de curso de capacitação para profissionais de educação física, 

voltados à inclusão social, tendo em vista que o último curso desta temática 

aconteceu em fevereiro de 2019 em nossa cidade; laboriosos a inclusão esportiva 

no município de São Caetano do Sul, para crianças a partir dos 3 (anos) de idade; 

o retorno do curso de Bombeiros Mirins, no âmbito do município de São Caetano 

do Sul; a implementação do Projeto de Lei 4.909 de 2020, aprovado no Senado 

Federal, no âmbito do município de São Caetano do Sul; analisar a viabilidade de 

implantação do projeto denominado "Desistir de Desistir" (anexo), como medida 

de fomento à ocupação de espaços públicos, com ação social e cultural e incentivo 
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da prática de esportes; a instalação de espaços pet na extensão da rua Nazareth 

bairros Barcelona e Santa Paula; e o fechamento das passagens de pedestres entre 

as ruas Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e entre a rua Santa Catarina e Manoel 

Coelho no período compreendido entre o “Fim da Noite” e “Início da Manhã” do 

dia seguinte. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2953/21. Gilberto Costa 

Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção e 

readequação das calçadas no entorno das UBS, hospitais e centros de reabilitação. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2961/21 a 2970/21. Thaiane Spinello. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que determine a visita do fiscal municipal de posturas à rua Rio 

Grande do Sul, no trecho que vai da avenida Goiás, até a rua Baraldi, a fim de 

verificar a existência de irregularidade no calçamento do passei público e, caso 

constate sua ruína ou mal estado de conservação, que seja notificado o proprietário 

do(s) imóvel(is), nos termos do Decreto nº 5209/1983, para que proceda o reparo 

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

18 do mesmo Decreto; a visita do fiscal municipal de posturas à rua rua Vanda, 

altura do nº 341, até a esquina com a rua Michel Glebochi, ambos os lados, a fim 

de verificar a existência de irregularidade no calçamento do passei público e, caso 

constate sua ruína ou mal estado de conservação, que seja notificado o proprietário 

do(s) imóvel(s) nos termos do decreto nº 5209/1983 para que proceda o reparo 

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

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

Michel Glebochi, altura do nº 54, a fim de verificar a existência de irregularidades 

no calçamento do passeio público e, caso constate sua ruína ou mal estado de 

conservação, que seja notificado o proprietário do(s) imóvel(is) nos termos do 

decreto nº 5209/1983 para que proceda o reparo nos termos da Lei, ou promova o 

município o reparo necessário nos termos do art. 18 do mesmo decreto; que realize 

estudos a fim de viabilizar a implantação de lixeiras inteligentes na cidade para 

determinar os melhores momentos a se realizar a coleta de resíduos sólidos, 

evitando a falta ou o excesso de coleta de modo a otimizar o serviço e o gasto 

público; que sincronize os dois semáforos localizados na avenida Goiás, em frente 

ao campus Barcelona da USCS, a poucos metros de distância um do outro, pois 

quando o primeiro abre, o segundo ainda está fechado, ocasionando ponto de 

congestionamento; que seja realizada campanha de divulgação de telefones 

essenciais e de utilidade pública pela prefeitura em pontos estratégicos da cidade; 

que rebaixe a guia, incluindo um acesso para cadeirantes, nas duas extremidades 

da faixa de pedestres localizada na esquina da rua Rio Grande do Sul com a rua 

Jayme da Costa Patrão tendo em vista se tratar de acesso à escola pública; que 

rebaixe a guia, incluindo um acesso para cadeirantes, nas duas extremidades da 

faixa de pedestres localizada na esquina da rua Manoel Coelho com a rua Jayme 
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da Costa Patrão tendo em vista se tratar de acesso à escola pública; que seja 

colocado um semáforo "amarelo piscante" com a indicação de “cruze com 

cuidado” no cruzamento da rua Arlindo Marchetti com a rua Santo André; e que 

seja alterado o semáforo do cruzamento da rua Arlindo Marchetti com a avenida 

Presidente Kennedy para que contemple 3 fases: sendo uma fase aberto para a 

Kennedy em ambos os sentidos com possibilidade de conversão à direita e 

proibida conversão à esquerda, e duas fases, uma para cada sentido da Arlindo 

Marchetti, com possibilidade de cruzar a Kennedy, ou realiza conversão para 

qualquer dos dois sentidos, pois o trânsito no local é confuso e causa acidentes. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2971/21. Matheus Lothaller Gianello. 

Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o envio de Projeto de Lei a 

esta Edilidade, versando sobre o teletrabalho para os servidores públicos 

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

Prefeito”. Processo nº. 2975/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de guarda-corpo na pista localizada 

nas proximidades do monumento do santo São Caetano Di Thiene, nas 

dependências do parque Espaço Verde Chico Mendes - avenida Fernando 

Simonsen, 566 - Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2978/21 a 

2982/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos que viabilizem a 

instalação de uma cerca concertina em todo o muro do clube CESPRO, situado a 

rua da Garça, 121 no bairro Prosperidade; a poda de árvore na rua Jose Olanda nº 

96, no bairro Boa Vista; estudos que viabilize a demarcação de "carga e descarga" 

na alameda São Caetano altura dos nºs 2415 e 2411; a repintura da sinalização da 

faixa de carga e descarga na rua Bom Pastor, em frente ao nº 163 bairro Oswaldo 

Cruz; e a elaboração de estudos técnicos visando à instalação de lombofaixa na 

rua Bom Pastor, altura do n. 182, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 2984/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando a manutenção e readequação das calçadas no entorno da 

UBS João Bonaparte. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2986/21. Matheus 

Lothaller Gianello. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos 

visando a criação de Lei que disponha sobre requisições de pequeno valor no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2987/21 a 3008/21. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a realização de estudos quanto à 

viabilidade da construção de rotatória no entroncamento das ruas José Molinari, 

Santo André e José Bonifácio, bairro Boa Vista; estudos e tratativas para 

instalação de redutor de velocidade na rua Henrica Grigoletto Rizzo, no quarteirão 

entre as ruas Silvia e Carmem Miranda, bairro Santa Maria; estudos e tratativas 

para instalação de redutor de velocidade ou farol de pedestre na rua Nelly 
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Pellegrino, altura do nº 400 - bairro Boa Vista; estudos e tratativas visando a 

revitalização da sinalização viária da rua Bezerra de Menezes, bairro Nova Gerty, 

principalmente no cruzamento com a avenida Paranapanema; estudos e tratativas 

visando realização de recapeamento asfáltico da rua Ribeirão Pires, bairro Mauá; 

estudos e tratativas visando realização de recapeamento asfáltico da rua 

Raimundo Maffei, bairro Mauá; estudos e tratativas visando realização de 

recapeamento asfáltico da rua Fernando Ferrari, bairro Boa Vista; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Barcelona; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do Centro; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Boa 

Vista; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro 

Santo Antônio; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas 

do bairro São José; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

ruas do bairro Nova Gerty; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas ruas do bairro Jardim São Caetano; determinar a Guarda Civil 

Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Fundação; determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Cerâmica; determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro Santa Maria; 

determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do bairro 

Prosperidade; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas do 

bairro Olímpico; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas 

do bairro Santa Paula; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

ruas do bairro Oswaldo Cruz; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas nas ruas do bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 

3009/21 a 3012/21. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: estudos de viabilidade para alteração dos critérios para concessão de 

cesta básica através do programa Auxílio Alimentação, conforme a Lei nº 5.689 

de 07 de novembro de 2018, regulamentada conforme Decreto nº 11.375, de 19 

de dezembro de 2018 do município de São Caetano do Sul; estudos de viabilidade 

para o ensino de noções básicas acerca da Lei Maria da Penha, no âmbito da rede 

pública de ensino de São Caetano do Sul; a instalação em nosso município de uma 

lavanderia comunitária, gerenciada pela prefeitura, por meio do SEAIS e Fundo 

Social de Solidariedade; e estudos de viabilidade para alteração dos critérios para 

concessão de cesta básica através do programa Auxílio Alimentação, conforme a 

Lei nº 5.689 de 07 de novembro de 2018, regulamentada conforme decreto nº 

11.375 de 19 de dezembro de 2018 do município de São Caetano do Sul. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3014/21 e 3015/21. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 
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imediações da rua Capivari com a rua Constantino de Moura Batista, no bairro 

Mauá; e a repintura da sinalização de solo "pare", sito a rua Pinheiro Machado, 

altura do número 120, cruzamento com a rua Rafael Correa Sampaio. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3016/21 a 3018/21. Gilberto Costa Marques. Indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: o tombamento da chaminé situada no terreno da antiga Indústrias 

Matarazzo, no bairro Fundação em São Caetano do Sul; a criação de um espaço 

municipal colaborativo e compartilhado de trabalho (coworking) com toda a 

estrutura e suporte necessário (espaço de trabalho, internet, mesas de reuniões e 

copa) para que empreendedores possam realizar encontros, reuniões e 

networking; e o tratamento e desinfecção para descontaminação e combate as 

bactérias e verminoses de 4 em 4 meses, nos parques, estabelecimentos de ensino 

e nas áreas de lazer em geral. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3019/21. César 

Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando determinar a 

Guarda Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de 

viaturas, nas proximidades do Park Shopping São Caetano, por voltas das 23 

horas, quando grande parte dos funcionários estão nos pontos de ônibus 

aguardando o transporte coletivo. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3024/21. 

Ródnei Claudio Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

que realize estudos para a criação de um centro de esportes radicais no munícipio. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3026/21. Caio Martins Salgado. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos com vistas a ampliar as 

atividades do Festival de Inverno - Fundação das Artes, instituído pela Lei nº 

5.836 de 05 de março de 2020. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3028/21 e 

3029/21. Cícero Alves Moreira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

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

de monitoramento no clube CESPRO, situado a rua da Garça, 121 no bairro 

Prosperidade; e estudos emergenciais visando a troca de local da placa da rua sem 

saída da rua José Olanda no bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos 

nºs. 3030/21 a 3035/21. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: estudos e 

tratativas para a revitalização da praça localizada na rua Santos Parra, esquina 

com a avenida Paranapanema, e a viabilidade de instalação de aparelhos de 

Academia ao Ar Livre; a instalação de Academia ao Ar Livre na praça Mauá - 

bairro Mauá; a realização de vistoria no muro de proteção do rio Ribeirão dos 

Meninos, na avenida Guido Aliberti, neste município; estudos e tratativas para 

instalação de travessias elevadas para pedestres (lombofaixa) na estrada das 

Lágrimas - bairro Mauá; a instalação de Academia ao Ar Livre na praça Mauá - 

bairro Mauá; e melhorias no escoamento de água, bem como a manutenção e 

limpeza de galerias, bocas de lobo, conservação, desentupimento e desobstrução 
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dos bueiros na estrada das Lágrimas - bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3036/21 a 3042/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a 

disponibilização de espaço apropriado (quadra poliesportiva), para o treinamento 

permanente da equipe de basquete adaptado "add/magic hands", para a cidade de 

São Caetano do Sul; a implantação do esporte inclusivo de alto rendimento em 

todas as modalidades desportivas, no âmbito do município de São Caetano do Sul; 

laboriosos estudos para que os próprios públicos municipais sejam abertos para o 

acolhimento das pessoas em situação vulnerabilidade no município de São 

Caetano do Sul, especialmente durante o inverno severo, desde que o abrigo do 

bairro Prosperidade atinja a sua ocupação máxima; laboriosos estudos visando 

implantar a Casa do Autista, no âmbito do município de São Caetano do Sul; a 

criação da Casa do Autista, no âmbito do município de São Caetano do Sul; 

estudos para que o benefício refeição a que tem direito os servidores públicos da 

Guarda Municipal de São Caetano do Sul, seja concedido na forma de créditos 

em cartões magnéticos, conforme determinado pela Lei Municipal 5.373 de 09 de 

dezembro de 2015, enquanto estiver suspensa a licitação decorrente do pregão 

presencial nr. 46/2021, processo nr. 4548/2021 em face da decisão proferida pelo 

egrégio Trbunal de Contas do Estado de São Paulo - processo TC-015296.989-

21-3; e a criação de um núcleo para formação para desenvolvimento de 

modalidades desportivas e atividades voltadas para crianças com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida, bem como transtornos ocultos e TEA, no âmbito do 

município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3043/21. 

Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando 

uma ampla revitalização da EMEF Professor Décio Machado Gaia. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3055/21. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a instalação de Escola Municipal de Ensino 

Fundamental no bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3061/21. 

Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

realização de atividades culturais nos equipamentos de saúde do município. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3063/21 a 3065/21. Caio Martins Salgado. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: que, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade, realizem 

ensaios fotográficos, de forma facultativa, com as gestantes que receberão os 

enxovais doados pelo fundo social; que realize circuito de educação para o 

trânsito, voltado às crianças; e que realize projeto piloto de skate adaptado. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3069/21 a 3071/21. César Rogério Oliva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: as providências necessárias para a substituição das lâmpadas 

da iluminação pública queimadas na praça Itália, bairro Fundação; a devida 
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manutenção na passagem dos pedestres no viaduto Independência, que faz a 

ligação dos bairros Centro e Fundação; e determinar a Guarda Civil Municipal, 

rondas intensivas, nas imediações das ruas Henrique Dias e Humaitá, no bairro 

Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3073/21 e 3074/21. César 

Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a recolocação de efetivo da Guarda Civil Municipal 

- GCM, na base fixa, da praça Itália no bairro Fundação; e determinar a Guarda 

Civil Municipal, rondas intensivas com auxílio de todos os tipos de viatura em 

toda extensão da rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Barcelona. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 3077/21 e 3078/21. Ródnei Claudio Alexandre. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

criação de abono no próximo ano para os profissionais da educação e do esporte; 

e que realize estudos da viabilidade do retorno da "Rua de Lazer" na avenida Pres. 

Kennedy, aos domingos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3081/21. Cícero 

Alves Moreira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudos 

emergenciais visando a integração de um Guarda Civil Municipal na equipe 

efetiva do clube CESPRO, situado a rua da Garça, 121 no bairro Prosperidade. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3083/21 a 3086/21. Américo Scucuglia 

Junior. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes 

benfeitorias para o Município: a realização de poda da árvore localizada na rua 

Nelly Pellegrino, em frente ao número 697, no bairro Nova Gerty; para que seja 

disponibilizado totens com saquinhos biodegradáveis para coleta de dejetos fecais 

de animais domésticos nos espaços de lazer de pets e na avenida Presidente 

Kennedy; para que seja disponibilizado bebedouro para os pets na avenida 

Presidente Kennedy; e estudos para implantação de virtualização das bibliotecas 

tradicionais municipais Paul Harris e Esther Mesquita. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 3090/21 a 3095/21. Fábio Soares de Oliveira. Indicações ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o 

Município: a implantação de uma lombofaixa na avenida Paraíso, bairro Oswaldo 

Cruz, no local onde atualmente existe uma travessia de pedestre nas proximidades 

do número 235; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre a 

concessão de auxilio de aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica, no 

município de São Caetano do Sul; o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre o programa "Ativa Mente"; o envio de Projeto de Lei a esta 

Edilidade, versando sobre a implantação de fontes alternativas sobre geração e 

fornecimento de energia elétrica nas Unidades Básicas de Saúde; a revitalização 

da vaga de estacionamento para deficiente físico localizada na rua Manoel 

Augusto Ferreirinha de fronte ao número 130; e a reforma e ampliação da sala dos 

motoristas situada na área externa do Hospital Municipal de Emergências Albert 



 

 

hae  25 

Sabin com a máxima urgência. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3106/21 a 

3108/21. César Rogério Oliva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a manutenção nas bicas 

d'água da cidade; a criação de um espaço pet, na rua Nazareth altura do numeral 

865, entre as ruas Maceió e Oriente, no bairro Barcelona; e a manutenção no 

passeio público, situado à rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

altura do numeral 118, no bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”. Processo 

nº. 3110/21. Gilberto Costa Marques. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a continuidade do "Cartão Merenda em Casa", por mais 1 mês. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3111/21 a 3113/21. Roberto Luiz Vidoski. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: realização de concurso público para ampliação do efetivo da 

Guarda Civil Municipal, a ser realizado no ano de 2021, e a contratação em janeiro 

de 2022; a retirada de uma árvore aparentemente podre, sito à rua Coronel 

Camisão altura do número 206, bairro Oswaldo Cruz; e implantar na USCS o 

curso de bacharelado e ou tecnólogo na área de gastronomia. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 3115/21. Thaiane Spinello. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando que introduza no conteúdo programático do ensino 

fundamental noções sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, sendo abordado 

os principais aspectos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei 

Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) e Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 que promulga a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 3116/21. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda técnica de árvore localizada na rua 

Maranhão, nº 430, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

3118/21. Caio Martins Salgado. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas ruas 

Cavour, Roma, Coronel Camisão, Ribeirão Preto, Visconde de Inhaúma, Antonio 

Moreno Morelatto, Sabino Leandrini, avenida Tijucussú, e imediações - bairro 

Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3124/21 a 3126/21. 

Thaiane Spinello. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que realize palestras sobre sexologia para 

os últimos anos do ensino fundamental em que uma sexóloga, preferencialmente 

da rede de saúde pública municipal, visite as salas de aula e promova um dia de 

conversa para tirar dúvidas com os adolescentes e pré-adolescentes, abordando 

temas como prevenção de DSTS e métodos contraceptivos; o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando sobre instituir o novo Código de Posturas 

Municipais (CPM-SCS) descrito no art. 6º, IV do Plano Diretor Estratégico de 
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São Caetano do Sul - 2016/2025; e que implante ecopontos e pontos de entrega 

voluntária (PEVS) pelos bairros do município para que os munícipes possam 

descartar resíduos não recicláveis e não perecíveis como entulhos e bens móveis 

inservíveis. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3129/21 e 3130/21. Marcel 

Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de um centro de 

agendamento de exames e consultas na rede pública de saúde do município; e a 

criação de um centro de referência de atendimento a pessoas com deficiência, no 

município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3131/21. Ródnei Claudio 

Alexandre. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de um 

programa que forneça uma bolsa a ser estipulada, para pais de estudantes da Rede 

Municipal de Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3133/21 e 3134/21. 

Daniel Fernandez Córdoba Barbosa. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação do serviço 

de acolhimento institucional na modalidade Casa de Passagem no munícipio; e o 

tombamento histórico e cultural da chaminé matarazzo, localizada à praça 

Comendador Ermelino Matarazzo, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processo nº. 3136/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando alteração para via de mão única de direção na alameda 

Terracota, no bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3137/21. 

Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a 

manutenção dos sistemas semafóricos de pedestres por toda cidade, substituindo 

leds queimados ou com mau funcionamento, pestanas quebradas ou faltando e 

toda reforma necessária. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2758/21. Gilberto 

Costa Marques. Requerimento solicitando envio de ofício à Assistpark sistema de 

estacionamento rotativo Fácil Estacionar, visando o imediato retorno dos 10 

minutos de tolerância entre o aviso de irregularidade e a efetiva aplicação de multa 

ao usuário do serviço de Zona Azul do 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. 2762/21. Caio Martins 

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

Congratulações à Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul pelo transcurso 

de seu 30º aniversário de fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2785/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio 

de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando a continuidade das operações conjuntas 

entre as forças de segurança e setor de fiscalização do município, para evitar as 

aglomerações nos estabelecimentos comerciais e vias públicas, como medida 

preventiva à propagação da COVID-19. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica 
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“Aprovado”. Processo nº. 2786/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no 

bairro Santa Maria, neste município. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2789/21. Caio Martins Salgado. Requerimento solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Centro Cultural Fiesp, em razão 

da inauguração da exposição "João Carlos Martins: 80 anos de música". Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2808/21. César Rogério Oliva. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Assistpark sistema de estacionamento 

rotativo Fácil Estacionar, visando que seja reestabelecido o tempo de tolerância 

de 10 minutos, que deixou de ser concedido a partir de 01 de julho de 2021, no 

estacionamento rotativo no município de São Caetano do Sul para os usuários que 

utilizam o tíquete em papel/talão. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 2827/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício à Assistpark sistema de estacionamento rotativo Fácil 

Estacionar, visando para não extinguir o prazo de tolerância de 10 minutos 

concedidos aos condutores de veículos, pois muitos não têm acesso ao sistema 

eletrônico aplicativo "e-Fácil Estacionar", de estacionamento e são idosos, 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 2829/21. Thaiane Spinello. Requerimento 

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

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

desassoreamento do rio Tamanduateí, principalmente no trecho em que segue 

junto à avenida dos Estados, com o objetivo de evitar ou, ao menos, minimizar os 

danos causados pelas enchentes no Grande ABC durante o período de chuvas. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2877/21. César Rogério 

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

rondas ostensivas em toda a extensão da rua Rio Branco no bairro Fundação, bem 

como nas ruas 28 de Julho (trecho entre a rua Mariano Pamplona e Rio Branco) e 

Mariano Pamplona no mesmo bairro, com vistas a coibir a invasão do terreno das 

Indústrias Matarazzo por vários acessos, e por consequência o furto a residências. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2907/21. Ródnei Claudio 

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

visando rondas ostensivas com vistas aos caixas eletrônicos dentro das agências 

bancárias. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2939/21. César 

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

visando rondas ostensivas pelo cruzamento das ruas dos Meninos com a rua Juruá. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2977/21. Jander Cavalcanti 

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

Congratulações a USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, na 

pessoa do magnífico Reitor Prof. Dr. Leandro Campi Prearo, pela sua incessante 

busca de novas metodologias de ensino que vão ao encontro das necessidades do 

mercado e de profissionais atuantes na atual era do conhecimento. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3013/21. Roberto Luiz Vidoski. 

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

ostensivas nas imediações da rua Capivari com a rua Constantino de Moura 

Batista, bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3021/21. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Danilo Sigolo Roberto pela indicação 

para assumir a Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano do Sul. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3022/21. Eclerson Pio Mielo. 

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

a Excelentíssima Senhora Drª Regina Maura Zetone, pelo brilhante desempenho 

na Secretaria de Saúde do Município. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3056/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

solicitando envio de ofício ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, visando 

apresentar ao Grupo de Trabalho - GT, proposta de Parceria Público Privada 

(PPP) para instalação de núcleos de treinamento para cães guia, tendo como 

objetivo beneficiar cidadãos com deficiência visual e de baixa renda. Colocado 

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

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3057/21. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Congratulações à equipe de skate nas olímpiadas tókio 2021, a saber: Dora 

Varella, 19, Isadora Pacheco, 16, Yndiara Asp, 23, Luizinho Francisco, 20, Pedro 

Barros, 26, e Pedro Quintas, 20, representando o Brasil na modalidade Park, 

enquanto Pâmela Rosa, 21, Rayssa Leal, 13, Leticia Bufoni, 28, Kelvin Hoefler, 

27, Felippo Roveri Gustavo, 30, e Giovanni Vianna, 20, competem na Street. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3058/21. Marcos Sergio 
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Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto 

de Congratulações ao exmo. Senhor Prefeito Municipal, interino, Tite 

Campanella, à Secretaria Munic. da Fazenda - SEFAZ, à Secretaria Munic. de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação - 

Sedeti, pela atração de investimentos que será realizado na cidade de São Caetano 

do Sul pela estatal Petrobrás e Empresa Logun Logística S.A., onde serão 

aportados mais de R$ 67 milhões ao ano, a título de impostos e a geração de 

muitos empregos. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3059/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em 

Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos atletas Milena Titoneli, Edival 

Marques e Icaro Miguel da equipe olímpica Taekwondo, à Prefeitura Municipal 

de São Caetano do Sul, na pessoa do Senhor Prefeito, Interino, Tite Campanella 

e à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, membros do PEC 

(Programa de Esporte Comunitário), na pessoa do Senhor Secretário Mauro 

Chekin, pela brilhante colocação nos Jogos Olímpicos Tokio 2020. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3060/21. Marcos Sergio Gonçalves 

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

Congratulações ao Prefeito Municipal Senhor Tite Campanella e à Secretária 

Municipal de Cultura - SECULT, Senhora Luciana Grocco, pelo realização do 

"Encontro de Carros Antigos" ocorrido no dia 25 de julho de 2021 em 

comemoração aos 144 anos da cidade de São Caetano do Sul, de cujo evento 

ocorreu incialmente na Igreja Matriz bairro Fundação, passando pelas principais 

ruas e avenidas da cidade e findando no estacionamento do teatro Paulo Machado 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3066/21. 

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

de Voto de Congratulações à empresária Rute Keiko Tukamoto, fundadora da 

empresa Keiko Hair, pelo 18º aniversário da sua fundação. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3079/21. Cícero Alves Moreira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM - Companhia Paulista 

de Trens Metropolitanos, visando a implantação de um bicicletário na estação 

ferroviária São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3080/21. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de 

ofício ao Governador do Estado de São Paulo, visando a instalação de uma 

unidade do restaurante do programa Bom Prato no município de São Caetano do 

Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 
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encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3098/21. 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao Governador do Estado de São Paulo, João 

Agripino da Costa Doria Júnior, por sancionar a Lei 17.389/2021, de autoria dos 

deputados bruno ganem e Maria Lúcia Amary, que proíbe a queima, soltura, 

comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício e de artefato 

pirotécnico de estampido no estado. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

Processo nº. 3099/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando 

inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao deputado estadual 

Bruno Ganem, pela autoria da Lei 17.389/2021, em coautoria da deputada 

estadual Maria Lúcia Amary, sancionada pelo Governador do Estado de São 

Paulo, João Doria júnior, que proíbe a queima, soltura, comercialização, 

armazenamento e transporte de fogos de artifício e de artefato pirotécnico de 

estampido no estado. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3100/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em Ata 

e nos Anais de Voto de Congratulações à deputada estadual Maria Lúcia Amary, 

pela autoria da Lei 17.389/2021, em coautoria do deputado estadual Bruno 

Ganem, sancionada pelo Governador do Estado de São Paulo, João Doria Júnior, 

que proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de 

fogos de artifício e de artefato pirotécnico de estampido no estado. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3114/21. Caio Martins Salgado. 

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

ao deputado federal Alex Manente, em razão da destinação da emenda 

parlamentar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), à São Caetano 

do Sul, voltada à Guarda Civil Municipal. Colocado em discussão, ninguém 

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

“Aprovado”. Processo nº. 3119/21. Caio Martins Salgado. Requerimento 

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

ruas Cavour, Roma, Coronel Camisão, Ribeirão Preto, Visconde de Inhaúma, 

Antonio Moreno Morelatto, Sabino Leandrini, avenida Tijucussú, e imediações - 

bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

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

3128/21. Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Congratulações ao técnico Luizomar de Moura, em razão da 

excelente atuação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, frente a seleção feminina 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3135/21. 
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Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - 

Distribuição São Paulo - SCS visando solicitar o pronto restabelecimento da 

iluminação em toda a extensão da rua Roma - bairro Oswaldo Cruz, procedendo 

a "verificação de toda a fiação, lâmpadas e sistemas elétricos", de modo a 

identificar e sanar definitivamente a causa do problema de falta de luz no local 

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

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3140/21. 

César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo - 

Telefônica Brasil S/A visando a remoção dos fios que ficaram literalmente 

pendurados em frente ao edifício Sync São Caetano, na rua Alagoas, nº 581, no 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 0201/21. César 

Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos - SESURB, visando informações sobre a não padronização 

do passeio público a rua lateral do recém-inaugurado Espaço Verde Chico 

Mendes, que, mesmo após passar por uma demorada e milionária reforma, ainda 

fere a Lei Municipal nº 2036/1973 quanto a sua largura. Colocado em discussão, 

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

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

votação, fica "Rejeitado". Processo nº. 0422/21. Bruna Chamas Biondi. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Cultura - 

SECULT, visando as seguintes informações, sobre editais, contemplações, não 

contemplados, critérios, recursos administrativos e destinação orçamentária. ( 

editais 006/2020 e 008/2020 ). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica "Rejeitado". 

Processo nº. 0523/21. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio 

de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEOHAB visando 

informações sobre as obras na avenida Presidente Kennedy. Colocado em 

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

votação, fica "Rejeitado". Processo nº. 0524/21. Jander Cavalcanti de Lira. 

Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação - 

SEEDUC visando informações sobre a concessão de bolsas de estudos mérito 

integral, conforme a Lei 5.615/18, em seu artigo 15, que determina um bolsa 

mérito integral para cada aluno, com a melhor média no ENEM, de cada escola 

pública de ensino médio da cidade. Colocado em discussão, ninguém desejando 

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

palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. Colocado em votação, fica 

"Rejeitado". Para declarar voto, fazem uso da palavra os vereadores Gilberto 

Costa Marques e Jander Cavalcanti de Lira. Presidente solicita e o 1º Secretário, 

dá continuidade à leitura das matérias destinadas ao Expediente. Processo nº. 
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2806/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em Ata e 

nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Francisco Pedrosa de 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3051/21. 

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

de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de Joaquim Nogueira Perdigão. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3052/21. Marcel Franco 

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

Profundo Pesar pelo falecimento de Antonio Carlos Frias. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3053/21. Marcel Franco Munhoz. 

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

pelo falecimento de Sonia Maria Martiniano dos Santos. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3054/21. Marcel Franco Munhoz. Requerimento 

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

falecimento de Pedro Carrasco. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

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

Processo nº. 3127/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento 

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

falecimento da Senhora Therezinha Rosa da Silva. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. Processo nº. 3132/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

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

pelo falecimento do Senhor Maurílio Osvaldo Felippo Roveri. Colocado em 

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

votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3141/21. Daniel Fernandez Córdoba 

Barbosa e Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos 

Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Joaquim Perdigão. 

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

Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em razão dos votos de profundo pesar, 

o Senhor Presidente solicita que se dedique um minuto de silêncio. Assim é 

procedido. Exaurido o tempo regimental do Expediente, passa-se à fase de 

Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos 

Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Américo Scucuglia Junior, 

Bruna Chamas Biondi, Caio Martins Salgado, César Rogério Oliva, Fábio Soares 

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

Gonçalves Fontes e Matheus Lothaller Gianello. O Presidente solicita e o 

Vereador Cícero Alves Moreira assume a presidência da Mesa, que procede à 
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chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres 

Edis: Ródnei Claudio Alexandre, Thaiane Spinello e Ubiratan Ribeiro 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. Item - I Processo nº 0142/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Discussão e Votação Únicas da Redação Final apresentada pela Comissão de 

Justiça e Redação em seu Parecer nº 147, de 2021/2022, ao Projeto de Lei que 

“Acrescenta 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”. Colocado em discussão, 

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

fica “Aprovado”. “Publique-se”. Para declarar voto, faz uso da palavra os 

vereadores Bruna Chamas Biondi, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes e Gilberto 

Costa Marques. Item - II Processo nº 0871/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 1ª 

Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que “Proíbe a comercialização e 

o uso de coleira de choque em cães, no âmbito do Município de São Caetano do 

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

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

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

encaminhar a votação, faz uso da palavra os vereadores Bruna Chamas Biondi e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º 

Turno”.  Para declarar voto, faz uso da palavra o vereador Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Item - III Processo nº 0598/21. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Cria o Endereço 

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

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

Em encaminhamento para votação, o autor, Vereador Marcos Sergio Gonçalves 

Fontes, pede o arquivamento do Projeto de Lei. Colocado em votação, o pedido 

de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. Item - IV 

Processo nº 2346/21. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas 

do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário a 

Moção de Repúdio à ofensiva promovida pelo Consórcio Voa – SP para a 

devolução, em 48 horas, da área onde funciona a Associação Mata Ciliar, que 

abriga diversos animais silvestres em recuperação. Colocado em discussão, 

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

votação, fazem uso da palavra os vereadores Ubiratan Ribeiro Figueiredo e Bruna 

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

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

Presidente declara, às vinte horas e nove minutos, encerrada a presente Sessão. 
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Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos 

Senhores Presidente e Primeiro Secretário. ............................................................. 
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