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13.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 
 
 

04 DE MAIO DE 2021 
 

 

 

RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 

 
 
 
Da correspondência recebida do Executivo:    

 
 

- não houve –  
 
 
 

Da correspondência recebida de diversos: 

 
 

- não houve –  
 

 

Da Correspondência expedida: 

 
 

- não houve –  
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PROPOSTAS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA APRESENTADAS: 
 
 

- não houve –  
 
 

PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES APRESENTADOS: 
 
 

- não houve –  
 
 

 
PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS APRESENTADOS: 

 
 
Projeto de Lei n.º 046/2021, de autoria do Vereador Carlinhos do Leme, que dispõe 
sobre: “Autoriza o Poder Executivo da Cidade de Taboão da Serra a criar o “Programa 
de Vacinação para a Terceira Idade em Casa” e dá outras providências”.  

 
Projeto de Lei n.º 047/2021, de autoria do Vereador Dr. André Luis Egydio, que dispõe 
sobre:  “Cria etiqueta ou adesivo de identificação de qualquer veículo automotor e 
material permanente adquirido através de emenda impositiva feita por vereador”. 
 
Projeto de Lei n.º 048/2021, de autoria do Vereador Carlinhos do Leme, que dispõe 
sobre: “Autoriza o Poder Executivo a instituir a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de educação básica no município de Taboão da 
Serra e dá outras providências”. 
 
Projeto de Lei n.º 049/2021, de autoria do Vereador Enfermeiro Rodney, que dispõe 
sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a política de atenção à saúde 
mental das vítimas da COVID – 19 no município de Taboão da Serra”. 
 
Projeto de Lei n.º 050/2021, de autoria do Vereador Enfermeiro Rodney, que dispõe 
sobre: “Autoriza o Poder Executivo a determinar que hospitais e maternidades do 
município de Taboão da Serra, ofereçam aos pais e/ou responsáveis de recém-
nascidos, orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de 
engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de  morte súbita”. 
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Projeto de Lei n.º 051/2021, de autoria da Vereadora Erica Franquini, que dispõe 
sobre: “Denominação de Campo localizado na Av. Cid Nelson Jordano, altura do no. 
18 – Jd. Record -  (Campo do Botafogo)”. 
 
Projeto de Lei n.º 052/2021, de autoria do Vereador Sandro Ayres, que dispõe sobre: 
“Autoriza a criação da Coordenadoria Municipal da Infância e Juventude no Município 
de Taboão da Serra e dá outras providências”. 

 
Projeto de Lei n.º 053/2021, de autoria do Vereador Anderson Nóbrega, que dispõe 
sobre: “Obriga a instalação e/ou melhoramento de iluminação pública em todas as 
paradas de ônibus no Município de Taboão da Serra, e dá outras providências”. 

 
Projeto de Lei n.º 054/2021, de autoria do Vereador Anderson Nóbrega, que dispõe 
sobre: “Iluminação de faixa de pedestres no Município de Taboão da Serra”. 

 
Projeto de Lei n.º 055/2021, de autoria da Vereadora Luzia Aprígio, que dispõe sobre: 
“Autoriza o Executivo Municipal a criar a feira noturna em Taboão da Serra e dá outras 
providências”. 

 
Projeto de Lei n.º 056/2021, de autoria do Vereador Enfermeiro Rodney, que dispõe 
sobre: “Autoriza o Poder Executivo a implantação da carreta da saúde, para tratamento 
da população de Taboão da Serra”. 

 
Projeto de Lei n.º 057/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre: “As 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras 
providências”. 

 
 

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS 
 
 

- não houve –  
 

 
PROJETOS DE RESOLUÇÕES APRESENTADOS 

  
 

- não houve -  
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Requerimentos/2021: 
 
 
 
(unanimemente aprovado na 3ª. SO) 001/2021 – Manoel Nezito – voto de pesar 
– Falecimento do Sr. Osvaldo dos Santos Jerônimo, recentemente ocorrido. 
 
(unanimemente aprovado na 3ª. SO) 002/2021 – Manoel Nezito – voto de pesar 
– Falecimento da Sra. Maria Lucia Pereira dos Santos Nascimento, recentemente 
ocorrido. 
 
(unanimemente aprovado na 3ª. SO) 003/2021 – Sandro Ayres – voto de pesar – 
Falecimento do Sr. Geraldo Paulo de Andrade, recentemente ocorrido. 
 
(retirada e adaptada para adequação de Indicação) 004/2021 – Luzia Aprígio – 
requer providências junto ao Executivo Municipal, solicitando iluminação pública na 
quadra esportiva da rua Ivoti, Jd. Record.  
 
005/2021 – Érica Franquini – encaminhar à Citeluz, instalação de poste de energia 
para a colocação de iluminação pública, na Rua Egito, Parque Monte Alegre. 
 
(unanimemente aprovado na 4ª. SO) 006/2021 – Celso Rodrigo “Gallo” - voto de 
pesar – Falecimento do Sr. Marco Antonio de Moraes, carinhosamente conhecido por 
“Marquinhos  Tetão”, recentemente ocorrido. 
 
007/2021 – Enfermeiro Rodney – solicita à SPDM – Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina, esclarecimentos sobre o fechamento das especialidades 
de dermatologia, fisioterapia e oftalmologia do Hospital Geral do Pirajussara.  
 
008/2021 – Enfermeiro Rodney – solicita junto ao Shopping Center Taboão da Serra, 
esclarecimentos acerca da alça de acesso sobre a rodovia Regis Bittencourt. 
 
(unanimemente aprovado na 7ª. SO)  009/2021 – Joice Silva – voto de pesar aos 
familiares e amigos do Senhor Arnaldo Nascimento em virtude de seu falecimento 
ocorrido no dia 02 de março de 2021. 
 
010/2021 – Anderson Nobrega - Requerimento junto ao Exmo. Sr. João Doria – 
Governador do Estado de São Paulo e ao 36ª Batalhão de Policia Militar do Estado de 
São Paulo, visando providências pela manutenção das atividades da base da PM – 
Polícia Militar na Avenida Paulo Ayres, no. 569 – Parque Pinheiros em nosso Município. 
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(unanimemente aprovado na 6ª. SO)  011/2021 – Colegiado de Vereadores – voto 
de pesar aos familiares e amigos do Senhor Paulo Mori em virtude de seu falecimento 
ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 7ª. SO)  012/2021 – Ronaldo Onishi – voto de pesar 
aos familiares e amigos do Senhor Januário Pestana em virtude de seu falecimento 
ocorrido recentemente. 
  
013/2021 – Anderson Nóbrega – voto de louvor – agentes da GCM – Romeu da Silva 
Souza; Jorge de Oliveira Neto e Jessica Thalita Rocha da Silva, pertencentes aos 
quadros da ROMU, pela prisão em flagrante de individuo pela prática de atos obscenos 
nas dependências do Parque da Municipal Linear, ocorrido na data de 02 de março do 
corrente.   
 
(unanimemente aprovado na 7ª. SO)  014/2021 – Carlinhos do Leme  – voto de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor José Augusto Travessin em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 8ª. SO e por composição Plenária foi subscrito 
por todos os vereadores)  015/2021 – Colegiado de Vereadores – voto de pesar 
aos familiares e amigos do GCM – Guarda Civil Municipal - Senhor Marcio Andrian em 
virtude de seu falecimento ocorrido recentemente. 
 
(lido durante a 8ª. SO – documento retirado para melhor formatação e 
inclusão de informações)  016/2021 – Diversos vereadores, com primeiro subscritor 
sendo o Vereador André Luis Egydio  – requerimento de instalação de CPI com objetivo 
de apuração dos casos de Covid 19 não atendidos, e a atuação da SPDM, responsável 
pela regulação do CROSS.  
 
(unanimemente aprovado na 8ª. SO)  017/2021 – Carlinhos do Leme  – voto de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor Roni Feitosa Pinto em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 9ª. SO)  018/2021 – Ronaldo Onishi - voto de pesar 
aos familiares e amigos do Doutor Altamiro Nunes,  em virtude de seu falecimento 
ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 9ª. SO)  019/2021 – Ronaldo Onishi - voto de pesar 
aos familiares e amigos do Senhor Mario Vieira,  em virtude de seu falecimento ocorrido 
recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 9ª. SO)  020/2021 – Dr. André Luis Egidio - voto de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor João Silva Reis,  em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
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(unanimemente aprovado na 9ª. SO)  021/2021 – Erica Franquini - voto de pesar 
aos familiares e amigos da Senhora Maria Helena Julia de Souza,  em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 9ª. SO)  022/2021 – Carlos Pereira da Silva - voto 
de pesar aos familiares e amigos do Senhor José Dovair de Lima, carinhosamente 
conhecido por “Zelão” – proprietário da CAZE Tintas, em virtude de seu falecimento 
ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 9ª. SO) 023/2021 – Celso Rodrigo “Gallo” - voto de 
pesar – Falecimento da Sra. Maria José (esposa do Sr.Diro), por seu falecimento 
recentemente ocorrido. 
 
(unanimemente aprovado na 10ª. SO) 024/2021 – Carlos Pereira da Silva - voto 
de pesar aos familiares e amigos do Senhor Ricardo Correia dos Santos, em virtude de 
seu falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 10ª. SO) 025/2021 – Anderson Nóbrega - voto de 
pesar aos familiares e amigos da Senhora Maria Ivone Souza Guerreiro, em virtude de 
seu falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 10ª. SO) 026/2021 – Andre Luis Egydio - voto de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor Germano Francisco, em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
027/2021 – Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social – requerimento 
de informações junto à SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina, acerca de procedimentos prestados na área de saúde em nosso município, 
durante a pandemia.  
 
028/2021 – Carlos Pereira da Silva – envio de oficio para ENEL e SABESP, solicitando 
o cancelamento de energia e água (por razão do eventuais não pagamentos de contas)  
respectivamente, tendo em vista as dificuldades econômicas e de outras ordens 
espécies, trazidas pela pandemia. 
 
(unanimemente aprovado na 10ª. SO) 029/2021 – Dr. Ronaldo Onishi - voto de 
pesar aos familiares e amigos da Senhora Suelidia Marques da Silva, em virtude de 
seu falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 10ª. SO) 030/2021 – Dr. Ronaldo Onishi - voto de 
pesar aos familiares e amigos da Senhora Elicleide Maria da Silva Santos, em virtude 
de seu falecimento ocorrido recentemente. 
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(unanimemente aprovado na 10ª. SO) 031/2021 – Nezito - voto de pesar aos 
familiares e amigos da Senhora Aquilina Maria de Jesus Benedicto, em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
032/2021 – Anderson Nóbrega – voto de louvor – profissionais de saúde relacionados 
ao tratamento da hemofilia, tendo em vista a passagem do dia 14 de abril, dia mundial 
da hemofilia (e de outros distúrbios hemorrágicos). 
 
(lido durante a 11ª. SO)  033/2021 – Colegiado de Vereadores, com primeiro 
subscritor sendo o Vereador André Luis Egydio  – requerimento de instalação de 
Comissão Especial de Inquérito – CEI – para apurar o seguinte fato: “Indícios de 
possíveis fraudes e irregularidades na utilização das verbas direcionadas ao combate 
à COVID-19. Como dito, há indícios também de que possivelmente, como forma de 
destinar os recursos recebidos para o enfrentamento da pandemia provocada pela Sars 
CoV-2, para outros fins que não a destinação legal para tal verba e também 
considerando que até o presente momento não houve a prestação de contas por parte 
da empresa que gerenciou o hospital de campanha no município no ano de 2020”, 
prazo de conclusão de 120 dias, prorrogáveis, se necessário.   

 
(unanimemente aprovado na 11ª. SO) 034/2021 – Carlinhos do Leme e André 
Luis Egydio - voto de pesar aos familiares e amigos do Senhor Waldemir Alves da Silva 
– carinhosamente chamado por “Waldo”, em virtude de seu falecimento ocorrido 
recentemente. 

 
(unanimemente aprovado na 11ª. SO) 035/2021 – Carlinhos do Leme - voto de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor Edinaldo da Silva Sampaio – carinhosamente 
chamado por “Nenel”, em virtude de seu falecimento ocorrido recentemente. 

 
(unanimemente aprovado na 11ª. SO) 036/2021 – Carlinhos do Leme - voto de 
pesar aos familiares e amigos da Senhora Severina Soares da Silva, em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 

 
(unanimemente aprovado na 11ª. SO) 037/2021 – Marcos Paulo de Oliveira - voto 
de pesar aos familiares e amigos do Senhor Aparecido Correia Alves, em virtude de 
seu falecimento ocorrido recentemente. 

 
038/2021 – André Luis Egydio – estudos de viabilidade junto ao Executivo Municipal 
para adequação de um canil junto ao albergue municipal para que os moradores de 
rua que lá pernoitam possam acomodar seus animas domésticos com segurança. 
  
039/2021 – André Luis Egydio – estudos de viabilidade junto ao Executivo Municipal 
para criação de uma UBS animal junto ao setor de Zoonoses, para prestar atendimento 
gratuito aos animais domésticos da população de baixa renda, compreendendo 
consulta, medicação, vacinação, exames laboratoriais e castração. 
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040/2021 – Rodney Araujo Oliveira “Enfermeiro Rodney”  – requer informações junto 
à SABESP, referentes a racionamentos de água no período noturno, tendo em vista 
relatos de munícipes sobre este tema. 
 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 041/2021 – Dr. Ronaldo Onishi  - voto de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor Euclides de Souza Cruz, em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 042/2021 – Dr. Ronaldo Onishi  - voto de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor José Minoru Matsudo, em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 

 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 043/2021 – Luzia Aprígio  - voto de pesar 
aos familiares e amigos da Senhora Alexandra Aparecida Mattos Chel Pereira, em 
virtude de seu falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 044/2021 – Luzia Aprígio e Joice Silva  - 
voto de pesar aos familiares e amigos do Senhor Dr. Michele D´Itri Filho, em virtude 
de seu falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 045/2021 – Carlinhos do Leme - voto de 
pesar aos familiares e amigos do Senhor Samuel Lombardi, em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 046/2021 – Erica Franquini - voto de pesar 
aos familiares e amigos da Senhora Jheny Teixeira Guimarães, em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 047/2021 – Joice Silva - voto de pesar aos 
familiares e amigos do Senhor Benedito Pereira Junior, em virtude de seu falecimento 
ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 048/2021 – Celso Rodrigo dos Santos – 
“Gallo” - voto de pesar aos familiares e amigos do Senhor Adriano Militão, em virtude 
de seu falecimento ocorrido recentemente. 
 
(unanimemente aprovado na 12ª. SO) 049/2021 – Marcos Paulo de Oliveira - voto 
de pesar aos familiares e amigos da Senhora Maria Soares Pereira, em virtude de seu 
falecimento ocorrido recentemente. 
 
050/2021 – André Luis Egydio – estudos de viabilidade junto ao Executivo Municipal 
acerca de  gratuidade de passagem intermunicipal para idosos a partir de 60 (sessenta) 
anos, tendo em vista a situação financeira em que se encontra a maioria das pessoas 
a partir desta faixa de idade. 
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051/2021 – Anderson Nobrega – Requerimento a ENEL visando estudos e ações no 
sentido de elevar a fiação dos postes a partir do número 120 da Rua Levy de Souza e 
Silva e Praça Nicola Vivilechio (a fiação neste trecho está na altura das casas), não 
sendo adequado à segurança destes lares. 
 
052/2021 – Luzia Aprígio – requer seja oficiada a Exma. Sra. Cristiane Aparecida 
Neves, Sub-Prefeita do Campo Limpo/Cidade de São Paulo, para união de esforços 
junto ao Município de Taboão da Serra, visando construção de ponte para passagem 
de pedestres na divisa São Paulo/Taboão da Serra – Rua Adriano Felix – Parque 
Pinheiros (Taboão da Serra) ligando com a Rua Lira Paulista – Campo Limpo (São 
Paulo). 
 
 
Indicações/2021: 
 
 
001/2021 – Erica Teixeira Franquini – realização de operação tapa-buraco – Rua 
Raimundo do Nascimento Oliveira, altura do no. 320 – Cidade Intercap. 
 
002/2021 – Erica Teixeira Franquini – realização de operação tapa-buraco – Avenida 
Intercap – Cidade Intercap. 
 
003/2021 – Erica Teixeira Franquini – providências de reparo – buraco – Rua Rogerio 
Nuvolara – altura do no. 94 – Jardim Santa Cruz. 
 
004/2021 – Erica Teixeira Franquini – troca de lâmpada – escadão na Rua Iracema 
Senna Cerqueira – Cidade Intercap. 
 
005/2021 – Erica Teixeira Franquini – recapeamento – Rua Governador Leonel Brizola  
– Jardim Record 2. 
 
006/2021 – Erica Teixeira Franquini – limpeza de bueiros (boca de lobo) – Avenida 
Intercap. 
 
007/2021 – Luzia Aprígio – revitalização de área pública – proximidades da rua Júlio 
Cesar Acosta Chimenez, Rua Sideropólis, Rua Enaura Maria da Conceição – Jd. silvio 
Sampaio. 
 
008/2021 – Luzia Aprígio – implantação de consultório odontológico na usina – 
atendimento aos funcionários.  
 
009/2021 – Luzia Aprígio – atendimento de urgências odontológicas (aos finais de 
semana) no Pronto Socorro Antena – tratamentos odontológicos diversos.  
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010/2021 – Luzia Aprígio – construção de laje (cobertura) no piscinão do CSU -  Parque 
Pinheiros, para futura opção de implantação de área de lazer com praça, playground, 
academia ao ar livre e outros.  
 
011/2021 – Luzia Aprígio – limpeza do piscinão do CSU – Pq. Pinheiros. 
 
012/2021 – Luzia Aprígio – requer providências junto ao Executivo Municipal, 
solicitando iluminação pública na quadra esportiva da rua Ivoti, Jd. Record.  
 
013/2021 – Anderson Nobrega – alocação de viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) 
no CSU (no local onde ficava a base fixa que atualmente está sendo reformada), 
principalmente no período das 04:30 h às 06:30 h. 
 
014/2021 – Nezito – implantação de brinquedos ao ar livre na praça localizada na Rua 
Manoel Leite da Cunha, 112 – Jd. Suiná. 
 
015/2021 – Nezito – reforma e manutenção interna e externa da quadra da EMEF Ana 
Mafalda B. de Carvalho. 
 
016/2021 – Nezito – limpeza e manutenção dos bueiros na região do Jd. Leme e Jd. 
Silvio Sampaio. 
 
017/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação da praça localizada na Rua João 
Pereira dos Santos, em frente ao nº 85, Jd. Record. 
 
018/2021 – Enfermeiro Rodney – solicita limpeza das galerias fluviais e pluviais do Jd. 
Saporito. 
 
019/2021 – Enfermeiro Rodney – solicita limpeza no córrego da Méier, Jd. Record. 
 
020/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação na calçada localizada na Rua 
Rinosuke Tiba, nº 11, Jd. Clementino. 
 
021/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação na calçada localizada na Rua 
Águas Mornas, nº 52, Jd. Record. 
 
022/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação de toda extensão da Av. Arlindo 
Genário de Freitas, Jd. Saporito. 
 
023/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação na praça localizada na Rua 
Guisepina Comino, em frente do nº 491, Jd. Record. 
 
024/2021 – Enfermeiro Rodney – canalização do córrego da Méier, Jd. Record. 
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025/2021 – Enfermeiro Rodney – retirada de entulho na calçada localizada na Rua 
José Paris nº 150, Sítio das Madres. 
 
026/2021 – Enfermeiro Rodney – retirada de entulho na calçada localizada na Rua Luís 
Câmara Cascudo nº 108, Jd. Guaciara. 
 
027/2021 – Enfermeiro Rodney – retirada de entulho na calçada localizada na Estrada 
das Olarias nº 839, Trianon. 
 
028/2021 – Enfermeiro Rodney – instalação de corrimão onde há um córrego sem 
proteção na Travessa Méier, localizada na Rua Méier entre os números 159 e 161, Jd. 
Saporito. 
 
029/2021 – Enfermeiro Rodney – instalação de sinalização semafórica na Estrada São 
Francisco nº 1041, Pq. Taboão. 
 
030/2021 – Enfermeiro Rodney – retirada de entulho na calçada localizada na Rua 
Everaldo Batista Barbosa nº 135, Jd. São Luiz. 
 
031/2021 – Enfermeiro Rodney – estudo quanto à viabilidade para mudança de sentido 
do tráfego na Rua Campos Sales, Jd. Saporito, convertendo a mesma em mão única. 
 
032/2021 – Enfermeiro Rodney – retirada de entulho na calçada localizada na Rua 
Águas Mornas nº 228, Jd. Record. 
 
033/2021 – Enfermeiro Rodney – recapeamento de via, localizado na Rua Lourdes 
Mandu da Silva, Jd. Das Oliveiras. 
 
034/2021 – Enfermeiro Rodney – recapeamento asfáltico na Rua Braúna, Jd. Novo 
Record. 
 
035/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação na Rua Miguel Carlos da Silva 
nº 380, Jd. Scândia. 
 
036/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de poda de árvore, localizada na Rua João 
Antônio da Fonseca nº 700, Pq. Pinheiros. 
 
037/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de poda de árvore, localizada na Rua das 
Magnólias nº 24, Parque Assunção. 
 
038/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação da pista de caminhada 
localizada ao final da Av. Arlindo Genário de Freitas, altura do nº 647, Jd. 
Saporito/Trianon. 
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039/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de poda de árvore, localizada na Rua Miguel 
dos Santos Pelegrino nº 85, Jd. Saporito. 
 
040/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de manutenção do telhado e adição de 
descida lateral com telhas, da quadra poliesportiva do Projeto Lado a Lado, localizada 
na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 242, Jd. Saporito. 
 
041/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de reativação do Polo Cultural do Parque 
Pinheiros. 
 
042/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de poda de árvore, localizada no 
estacionamento da UPA Akira Tada, Jardim Helena. 
 
043/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação da praça localizada na Rua 
Francisco dos Santos, ao lado do nº 89, Jd. Maria Rosa. 
 
044/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de poda de árvore, localizada na Rua Nicolau 
Gentile nº 456, Jd. Clementino. 
 
045/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de poda de árvore, localizada na Rua Nicolau 
Gentile nº 380, Jd. Clementino. 
 
046/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de capinação na calçada localizada na Rua 
Aparecida Guerini Cruz nº 235, Jd. Clementino. 
 
047/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de poda de árvore, localizada na Avenida 
Laurita Ortega Mari nº 1919, viela ao lado do Posto de Saúde CSU, Parque Pinheiros. 
 
048/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de poda de árvore, localizada na Rua Noemia 
Maciel Barbosa nº 83, Jd. Triângulo. 
 
049/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de implantação de câmeras de 
videomonitoramento de segurança, que é operada pela GCM, na esquina da Rua 
Vinícius de Morais com a Rua Marcelo Ribas D’ávila, Jd. Roberto. 
 
050/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de instalação de mesas e bancos de concreto 
na Rua Clara Muchini Costa nº 98, Jd. Saporito. 
 
051/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de instalação de lixeira comunitária na Rua 
Clara Muchini Costa nº 98, Jd. Saporito. 
 
052/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de instalação de playground na Rua Clara 
Muchine Costa nº 98, Jd. Saporito. 
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053/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de instalação de equipamentos para 
atividades físicas na Rua Clara Muchine Costa nº 98, Jd. Saporito. 
 
054/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de instalação de iluminação em espaço de 
convivência na Rua Clara Muchine Costa nº 98, Jd. Saporito. 
 
055/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de construção de uma pista de caminhada 
na Rua Karla Cristina Pelegrina de Souza, Pq. Pinheiros. 
 
056/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de instalação de equipamentos de ginástica 
na Rua Karla Cristina Pelegrina de Souza, Pq. Pinheiros. 
 
057/2021 – Enfermeiro Rodney – pedido de instalação de placas de identificação com 
os nomes das Vielas, Pq. Pinheiros. 
 
058/2021 – Érica Franquini – pavimentação asfáltica na Rua Egito, Parque Monte 
Alegre. 
 
059/2021 – Érica Franquini – limpeza da ilha da Avenida Marechal Castelo Branco, 
Parque Laguna. 
 
060/2021 – Érica Franquini – capinação da calçada da Avenida Tom Jobim, Parque 
Laguna. 
 
061/2021 – Nezito – implantação de brinquedos ao ar livre destinados às crianças, na 
praça localizada na Rua Antônio de Oliveira Salazar, 94, Jd. São Salvador. 
 
062/2021 – Carlinhos do Leme  – estudos relativos à necessidade de reabertura de  
hospital de campanha ou novos leitos no combate ao Covid-19 em nosso Município.  
 
063/2021 – Anderson Nóbrega – providências para substituição dos equipamentos de 
ginástica ao ar livre e brinquedos no parque infantil do Parque da Família – Parque 
Pinheiros.  
 
064/2021 – Sandro Ayres – tapa-buraco asfáltico na rua José Felix, no. 68 – Sitio das 
Madres.  
 
065/2021 – Sandro Ayres – disponibilização de mudas nativas e ferramental para 
plantio – terreno ao lado da Quadra de Esportes do Jardim São Judas Tadeu.   
 
066/2021 – Sandro Ayres – poda de árvores – proximidades de EMEF Maria José 
Luizetto Buscarini.    
 
067/2021 – Sandro Ayres – limpeza e desentupimento de caixas coletoras – Rua 
Antonio de Oliveira Salazar – Jd. São Salvador. 
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068/2021 – Sandro Ayres – limpeza e desentupimento de caixas coletoras – Rua 
Fernando Pessoa, no. 580 – Jd. Comunitário. 
069/2021 – Erica Franquini – instalação de playground – Praça - Rua Madre Teresa de 
Calcutá, altura do no. 372 – Jardim Saint Moritz.  
 
070/2021 – Sandro Ayres – construção de escadão e rampa de acesso com corrimão 
– Av. Ibirama, no. 518 – Parque Industrial Daci.  
 
071/2021 – Sandro Ayres – limpeza, roçagem e carpinagem – UBS – Record/Ponte 
Alta.  
  
072/2021 – Erica Franquini – iluminação pública – Rua Guilherme Gonçalves do Rosário 
– Parque Jacarandá.  
 
073/2021 – Erica Franquini – limpeza de bueiros – Rua Luis Santos da Silva, no. 44 – 
Jardim Leme.  
 
074/2021 – Erica Franquini – manutenção de energia e no portão de quadra – João 
Meneghette - Jardim Três Marias.  
 
075/2021 – Erica Franquini – limpeza e capinagem – Pista de Caminhada – em toda 
sua extensão - Av. Brasil – Cidade Intercap.  
 
076/2021 – Erica Franquini – limpeza e capinagem – Praça do Laguna – Av. Ayrton 
Senna – Parque Laguna.  
 
077/2021 – Erica Franquini – limpeza e capinagem – Praça do Intercap – Rua 
Guanabara – Cidade Intercap.  
 
078/2021 – Erica Franquini – limpeza e capinagem – Praça do Saint Moritz – Rua Maria 
Irene de Oliveira, altura do no. 216  – Jd. Saint Moritz.  
 
079/2021 – Erica Franquini – limpeza e capinagem – Praça – Madre Teresa de Calcutá, 
no. 372 -  Jd. Saint Moritz.  
 
080/2021 – Anderson Nobrega – providências para instalação de base fixa da GCM – 
Guarda Civil Municipal – na eventualidade da saída da base da Policia Militar – PM na 
Avenida Paulo Ayres, no. 569 – Parque Pinheiros em nosso Município. 
 
081/2021 – Celso Rodrigo “Gallo” – providências para que sejam suspensas as 
atividades nas ruas de lazer em nosso município, enquanto perdurarem as 
determinações do Plano São Paulo contra covid-19 (e de nosso município) para 
atividades deste padrão, visando evitar aglomerações.  
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082/2021 – Rodney Araujo Oliveira – providências para que instalação de usina de 
oxigênio em nosso município. 
 
083/2021 – Carlinhos do Leme  – inclusão dos profissionais agentes de segurança 
pública, profissionais da educação com contato com o público, para que tenham 
preferência na vacinação na cidade de Taboão da Serra. 
 
084/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – troca de ventilador na sala 6 – Regulação na 
UBS – Parque Pinheiros. 
 
085/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – solicita aparelho de raio X – UBS do Jardim 
Clementino. 
 
086/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – instalação de tela de proteção – passarela 
localizada na Alameda Maria da Gloria cruzamento com a Rua Gonçalves Dias, no. 437 
– Jd. das Margaridas. 
 
087/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – capinagem na Rua Gabriel Donizete Barbosa 
Rodrigues, no. 596, Jd. das Oliveiras. 
 
088/2021 – Carlinhos do Leme  – implantação de rotatória – cruzamento entre Estrada 
Kizaemon Takeuti e Rua Uniflor. 
 
089/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – troca de tampa de bueiro – Rua Miguel dos 
Santos Pelegrino, altura do 140 - Jd. Saporito. 
 
090/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – operação tapa buraco – Av. Intercontinental 
– altura do no. 32 - Jd. Jussara. 
 
091/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – troca de lâmpadas convencionais por 
lâmpadas de LED – diversas localidades. 
 
092/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – ligação de ramal de esgoto – Rua Manoel 
Francisco da Silva, no. 96 – Jd. São Judas. 
 
093/2021 – Sandro Ayres – instalação de câmeras de segurança – Rua Palmital, (final 
da rua), Jd. Comunitário. 
 
094/2021 – Nezito – revitalização de escadão – Rua Gilson Gasparini, 173 – Parque 
São Joaquim. 
 
095/2021 – Nezito – iluminação de escadão – Rua Gilson Gasparini, 173 – Parque São 
Joaquim. 
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096/2021 – Nezito – revitalização de escadão – Rua Gilson Gasparini, 205 – Parque 
São Joaquim. 
 
097/2021 – Carlinhos do Leme  – monitoramento por câmeras – Rua Albano Leite da 
Fonseca, altura do no. 111 -  ocorrências de atividades criminosas (roubos). 
 
098/2021 – Anderson Nóbrega  – ampliação de rede de esgoto – Rua Egito com rua 
Antonio Pestana – Jardim Monte Alegre. 
099/2021 – Sandro Ayres  – construção cobertura da quadra poliesportiva – EMEF 
Maria José Luizetto Buscarini - Jardim São Judas. 
 
100/2021 - Carlinhos do Leme - desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos na EMI Dorinha localizada, na Rua Flávio Dohoczki, 436 jd 
Maria Luiza. 
 
101/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos na EMI Dona Benta localizada, na Rua Manoel Antônio 
Ferreira, nº 226-Jardim Roberto. 
 
102/2021- Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos na EMEF Ana Mafalda localizada, na Rua Gabriel de Paula, 
nº485-Pq São Joaquim. 
 
103/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos na EMI Mônica localizada, na Rua Hermínio de Jesus Madeiro, 
nº80 Vila Carmelina. 
 
104/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos na UBS Parque Pinheiros localizada, na Av. Laurita Ortega 
Mari, nº 2131 Pq Pinheiro. 
 
105/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos na UBS Suína localizada, Rua Albano Leite da Fonseca nº 
111, Jd Suína. 
 
106/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos na UBS Jardim Record/Ponto Alta -localizada, na Rua 
Constantino Dias Lopes nº181, Jd Salete. 
 
107/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos na UBS Salete localizada, na Rua Constantino Dias Lopes 
nº181, Jd Salete. 
 
108/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd Leme. 
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109/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd Silvio Sampaio. 
 
110/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd.Clementino. 
 
111/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd Iracema. 
 
112/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd Maria Luiza. 
 
113/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd.Roberto. 
 
114/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd.Guaciara. 
 
115/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Pq Jacarandá. 
 
116/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd Record. 
 
117/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos no Bairro Jd Salete. 
 
118/2021 - Carlinhos do Leme – manutenção e melhoria de praça, situada na Rua Luiz 
Bartolomeu Antunes s/n JD Iracema. 
 
119/2021 - Carlinhos do Leme – corte de mato e limpeza na EMI Pica Pau – Jd. 
Clementino. 
 
120/2021 - Carlinhos do Leme – capinagem e limpeza – Rua Reinaldo da Silva – Jd. 
Salete. 
 
121/2021 - Carlinhos do Leme – poda de árvore – Rua das Gardênias, no. 371 – Parque 
Assunção. 
 
122/2021 - Carlinhos do Leme – poda de árvore – UBS – Suina – Rua Albano Leite da 
Fonseca, no. 111 - Jd. Suina. 
 
123/2021 - Carlinhos do Leme – capinagem e limpeza – EE Gilberto Freire – Parque 
São Joaquim. 

http://www.camarataboao.sp.gov.br/


 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Estrada São Francisco, 2013 – CEP 06765-000 – Parque Taboão – Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300. 

Visite o site da Câmara – http://www.camarataboao.sp.gov.br 

 
D:\BRADO\CMTS\2021\Expediente\cmts_material_13_ordinaria_2021.docx 

18 

 
124/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos EMI Magali - Jd Suiná. 
 
125/2021 - Carlinhos do Leme – reforma e nivelamento de valeta – Rua José Tiburcio 
da Cunha, Jd Suina. 
 
126/2021 - Carlinhos do Leme – implantação de rotatória – Estrada Kizaemon Takeuti 
– Rua Uniflor. 
 
127/2021 - Carlinhos do Leme – reforma e nivelamento de valeta – Rua Evaristo Perez, 
altura do número 254 - Jd Suiná. 
 
128/2021 - Carlinhos do Leme – capinagem e limpeza – EMI Magali – Rua Sebastião 
Moraes de Camargo – Jd. Suina. 
 
129/2021 – Anderson Nobrega – recolocação de guard-rail – localizado na final da João 
Santucci – junto ao córrego. 
 
130/2021 - Carlinhos do Leme – recapeamento asfáltico – Rua José Barreto da Silva – 
Jardim Iracema. 
 
131/2021 - Carlinhos do Leme – possibilidade de implantação de lombadas – Rua 
Sapucaia do Sul – altura dos números 159 e 229 - Jd. Record. 
 
132/2021 – Luzia Aprígio – reforma de sarjetão – Rua Carlos Lamarca, altura do no. 
127  - Jd. Record. 
 
133/2021 – Luzia Aprígio – implantação de uma academia ao ar livre – com aparelhos 
de ginastica – Praça Pública – Rua João Pereira dos Santos, altura do número 196 – 
Jd. Record. 
 
134/2021 – Luzia Aprígio – iluminação pública – Parque Linear – Rua Siderópolis - Jd. 
Silvio Sampaio. 
 
135/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos EMF Aracy dee Abreun Pestana - Jd Record. 
 
136/2021 - Carlinhos do Leme – reforma e nivelamento – Rua Eugênia Botelho 
Ascenso, no. 92 – Jd. Clementino. 
 
137/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos UBS - Jd Record/Ponte Alta. 
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138/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos Bairro Parque Pinheiros. 
 
139/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos UBS Silvio Sampaio - Jd Silvio Sampaio. 
 
140/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos UBS Suina - Jd Suína. 
 
141/2021 - Carlinhos do Leme – desinfecção de ambiente contra o Corona Vírus e 
outros micro-organismos UBS Parque Pinheiros -  Pq. Pinheiros. 
 
142/2021 - Carlinhos do Leme – substituição lâmpada comum por led – Rua David da 
Silva Meireles (toda extensão) - Jd Maria Luiza . 
 
143/2021 - Carlinhos do Leme – implantação de REFIS – concessão de anistia de 
multas e juros moratórios de débitos tributários e não tributários em nosso Município. 
 
144/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – ligação de esgoto – proximidades do Córrego 
Meier – Rua Caieiras no. 08 até Alameda da Paz – Jd. Record. 
 
145/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – roçagem de canteiro – Av. Laurita Ortega 
Maria (toda a extensão do canteiro em frente a UBS Parque Pinheiros - CSU) – Parque 
Pinheiros. 
 
146/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – limpeza de calhas – Telhado – UBS Parque 
Pinheiros – CSU  – Parque Pinheiros. 
 
147/2021 – Luzia Aprígio – iluminação temática – Projeto de Paisagismo – Morro do 
Cristo – Pazzini. 
 
148/2021 – Luzia Aprígio – iluminação pública – entorno da UBS Suína – Jardim Suiná.  
 
149/2021 – Luzia Aprígio – colocação de lixeira – “padrão prefeitura” – entrada da 
Alameda localizada na Av. Laurita Ortega Mari, altura do no. 1075 – Parque Pinheiros.  
  
150/2021 – Luzia Aprígio – colocação de lixeira – “padrão prefeitura” – imediações da 
Estrada Tenente José Maria da Cunha, altura do no. 2030 – Jardim Record.  
 
151/2021 – Luzia Aprígio – ampliação do Pronto Socorro Municipal “Antena” - Estrada 
Tenente José Maria da Cunha, no. 862 – Jardim Record.  
 
152/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – canalização de esgoto – Alameda Irati – 
Proximidade da Rua Irati – Jardim Trianon. 
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153/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – iluminação pública – Rua Irati – proximidades 
da Alameda Irati (rua Irati, no. 86) Jd. Trianon. 
 
154/2021 – Rodney Araujo de Oliveira – troca de poste – Rua Clara Muchini Costa, em 
frente ao número 98 – Jd. Saporito. 
 
155/2021 – Luzia Aprígio – implantação de academia de ginástica ao ar livre – praça 
pública – proximidades da Av. Emerito Arbulu, no. 328 - Jardim São Matheus.  
 
156/2021 – Anderson Nobrega – revitalização da Praça localizada na Rua José 
Lourenço de Moraes, altura do no. 270 (conhecida como Praça Gótica) ao lado do UBS 
Santa Cecilia. 
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