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                                       10ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

          23 DE ABRIL DE 2013 

               RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 

 
Da correspondência recebida do Executivo: 1) Ofício 127/2013, datado de 
10 de abril de 2013, em que se apresenta veto total oposto ao Autógrafo no. 
2258/2013, do projeto de lei no. 17/2013, de autoria da Vereadora Joice Silva, e 
que dispõe sobre: “Institui a “Semana Municipal de Combate à Violência contra 
a mulher” e dá outras providências.” 2) Ofício 126/2013, datado de 10 de abril 
de 2013, em que se apresenta veto total oposto ao Autógrafo no. 2255/2013, do 
projeto de lei no. 16/2013, de autoria do Vereador José Aparecido Alves, e que 
dispõe sobre: “Proibição de corte de energia elétrica e de água, decorrentes de 
falta de pagamento de contas em imóveis residenciais, comerciais ou afins, às 
sextas-feiras, sábados, domingos, feriados, dias que antecederem feriados e 
aqueles em que forem suspensos os serviços bancários.” 3) Ofício 113/2013, 
datado de 26 de março de 2013, em atenção aos requerimentos 35, 49 e 49/13. 
4) Ofício 115/2013, datado de 26 de março de 2013, encaminhando cópia do 
Decreto nr. 24, de 23 de março de 2013. 5) Ofício 116/2013, datado de 27 de 
março de 2013, encaminhando comunicação interna, nr. 142/2013, da SEMA, 
em atenção aos ofícios nrs. 60,61 e 62/2013. 6) Ofício 117/2013, datado de 27 
de março de 2013, encaminhando comunicação interna, nr. 143/2013, da SEMA, 
em atenção aos ofícios nrs. 27,30,32 e 34/2013. 7) Ofício 119/2013, datado de 
27 de março de 2013, encaminhando comunicação interna, nr. 61/2013, em 
atenção aos requerimentos nrs. 37,38/2013. 8) Ofício 120/2013, datado de 05 
de abril de 2013, encaminhando comunicação interna, nr. 474/2013, da 
SETRAM, em atenção aos Requerimentos nrs. 45 e 93/2013. 09) Ofício 
131/2013, datado de 16 de abril de 2013, encaminhando Projeto de Lei, que 
dispõe sobre “Autorização de celebração de acordo para parcelamento de 
débitos oriundos de contribuições previdenciárias e sociais devidas e não 
recolhidas aos órgãos competentes”. 10) Ofício 132/2013, datado de 16 de abril 
de 2013, encaminhando Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre 
“Extensão de gratificação de produtividade fiscal a ocupantes de cargos que 
específica e dá outras providências”. 11) Ofício 133/2013, datado de 16 de abril 
de 2013, encaminhando Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre 
“Isenção do Imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis e de direitos a ele relativos incidente sobre transações 
relativas a empreendimentos habitacionais de interesse social que especifica e 
dá outras providências”. 
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Da correspondência recebida de diversos: 1. Ofício, sem número, datado 
de 18 de março de 2013, da SABESP, em que se informam relação de serviços 
prestados, assim como os valores pagos a este título pelo Município de Taboão 
da Serra, de janeiro a dezembro de 2012, assim como expectativa desses dados 
para previsão no período janeiro a dezembro de 2013.         

 

 

Da Correspondência expedida: - não houve -  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTAS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA APRESENTADAS: 

 
- não houve –  

 

                  PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES APRESENTADOS: 

 

 
(Aprovado em regime de urgência especial na 09ª. Sessão Ordinária, 
em 16/04/2013) Projeto de Lei no. 011/2013, de autoria do Executivo 
Municipal, e que dispõe sobre: “Extensão de Gratificação de Produtividade Fiscal 
a ocupantes de cargos que especifica e dá outras providências.”  
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(Aprovado em regime de urgência especial na 09ª. Sessão Ordinária, 
em 16/04/2013) Projeto de Lei no. 012/2013, de autoria do Executivo 
Municipal, e que dispõe sobre: “Isenção do Imposto sobre a transmissão inter 
vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos a ele 
relativos incidente sobre transações relativas a empreendimentos habitacionais 
de interesse social que especifica e dá outras providências.”  
 
 
                    PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS APRESENTADOS: 

 
 
(Aprovado em regime de urgência especial na 09ª. Sessão Ordinária, 
em 16/04/2013) Projeto de Lei no. 034/2013, de autoria do Executivo 
Municipal, e que dispõe sobre: “Autorização de celebração de acordo para 
parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias e sociais 
devidas e não recolhidas aos órgão competentes.” 
 
(Aprovado em regime de urgência especial na 09ª. Sessão Ordinária, 
em 16/04/2013) Projeto de Lei no. 035/2013, de autoria do Vereador 
Carlinhos do Leme, e que dispõe sobre: “Autoriza o Executivo Municipal a 
implantar academia popular.” 
 
Projeto de Lei no. 036/2013, de autoria da Vereadora Luiza Aprigio, e que 
dispõe sobre: “Lavagem e pintura periódica das fachadas dos prédios, no âmbito 
de Taboão da Serra, e dá outras providências.” 
 
Projeto de Lei no. 037/2013, de autoria da Vereadora Erica Franquini, e que 
dispõe sobre: “Autoriza o Executivo Municipal a proceder a criação do Programa 
Parceria com Faculdades e universidades que mantém curso de reabilitação na 
área da saúde para tratamento de pessoas portadoras de necessidades especiais 
e dá outras providências.” 
 
Projeto de Lei no. 038/2013, de autoria da Vereadora Erica Franquini, e que 
dispõe sobre: “Autoriza o Executivo Municipal a criar Programa que determina 
que o idoso tenha atendimento preferencial no serviço de saúde ambulatorial, 
nas consultas de clinica médica e especialidades, exames laboratoriais, exames 
de imagem e procedimentos médicos da rede municipal, sejam realizados no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias quando o paciente tiver idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos. 
 
 
            
   PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS: 
 

- não houve - 
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PROJETOS DE RESOLUÇÕES APRESENTADOS:  

 

- não houve - 

 

 

 
Requerimentos:  
 
 
(apreciado como precedente durante a 9ª. Sessão Ordinária, de 15 de 
abril de 2013) 107/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega -  requer informações 
acerca do termino do contrato firmando entre Prefeitura e IACTA, em especial, 
acerca dos direitos que forma concedidos aos ex-funcionários de entidade. 

 

(apreciado como precedente durante a 9ª. Sessão Ordinária, de 15 de 
abril de 2013) 108/2013 – Marcos Paulo de Oliveira -  requer planilha de 
pagamentos efetuados mês-a-mês pelo Executivo Municipal à empresa 
responsável pela retirada do entulho em nosso Município. 

 

(apreciado como precedente durante a 9ª. Sessão Ordinária, de 15 de 
abril de 2013) 109/2013 – Waines Moreira Alves – estudos sobre a 
possibilidade de pagamento de rescisões trabalhistas dos servidores público livre 
nomeados. 

 

(apreciado como precedente durante a 9ª. Sessão Ordinária, de 15 de 
abril de 2013) 110/2013 – Joice Silva - requer voto de louvor ao Santuário 
Santa Therezinha, pela brilhante iniciativa de entregas de medalhas a ex-
dependentes químicos e suas famílias. 

 

(apreciado como precedente durante a 9ª. Sessão Ordinária, de 15 de 
abril de 2013) 111/2013 – Ronaldo Onishi – voto de pesar aos Familiares e 
Amigos do pequeno Caique Henrique Santos Dias, falecido em 13 de abril do 
corrente. 

 

(apreciado como precedente durante a 9ª. Sessão Ordinária, de 15 de 
abril de 2013) 112/2013 – José Aparecido Alves – Moção de apoio ao 
Governador do Estado de são Paulo e outras autoridades, acerca de alteração do 
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ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, visando penas mais severas para 
adolescentes reincidentes em crimes graves. 

 

(apreciado como precedente durante a 9ª. Sessão Ordinária, de 15 de 
abril de 2013) 113/2013 – Colegiado de Vereadores – Moção de apoio a 
requerimento legislativo solicitando construção de Hospital no Município de 
Embú das Artes. 

 
114/2013 – Luzia Aprigio – solicita junto a Policia Militar – rondas da Policia 
Militar no Jd. Nova Esperança. 
 
115/2013 – Joice Marques da Silva e Carlos Eduardo Nóbrega – requer seja 
consignado em ata dos trabalhos desta Casa moção de apoio ao ex-vereador, 
ex-deputado Estadual, ex-Governador do Estado de São Paulo e atual Presidente 
da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marin, tendo em vista, 
tentativas infundadas de vinculá-lo à morte do jornalista Wladimir Herzog, 
diretor da TV cultura à época dos fatos. 
 
116/2013 – Érica Teixeira Franquini – requer, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando informações dos motivos pelos quais ainda não foi editado 
o Decreto Regulador da Lei complementar nr. 296/2013, que institui gratificação 
por desempenho aos ocupantes dos cargos de auxiliar de enfermagem, 
enfermeiro, odontólogo e médico, visto que até o presente momento tal decreto 
ainda não foi publicado. 
 
117/2013 – José Aparecido Alves – requer voto de pesar em virtude do 
falecimento, na data de 12/04/2013, do Sr. Douglas Ferreira. 
 
118/2013 – Luiz Alberto Fratini – requer seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando cópia de todo o processo de escolha, o contrato e todos os 
aditamentos relativos aos serviços de transporte coletivo (circulares) operados 
pela empresa Fervima. 
 
119/2013 – Luiz Alberto Fratini – requer seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando cópia de todo o processo de escolha, e o contrato da 
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, cujo objeto é 
a prestação de serviços na Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
Indicações:  
 
 
432/2013 – Luzia Aprígio – poda de árvore – rua Edila de Souza Lima, altura do 
nr. 74 – Jd. Frei Galvão. 
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433/2013 – Luzia Aprígio – tapa-buraco – cruzamento da Est. de São Francisco 
com a rua João Duarte – Jd. Wanda. 
 
434/2013 – Carlos Pereira da Silva – recapeamento e reforma – rua Arlindo 
Genário de Freitas (atrás do CSU) – Pq. Pinheiros. 
 
435/2013 – Carlos Pereira da Silva – troca de tampa de bueiro e limpeza – rua 
Elza Dohoczki, altura do nr. 17 – Jd. Maria Luiza. 
 
436/2013 – Carlos Pereira da Silva – limpeza de entulho – rua Flávio Dochoczki, 
altura do nr. 114 – Jd. Maria Luiza. 
 
437/2013 – Carlos Pereira da Silva – implantação de sinalização horizontal (faixa 
de pedestre) – Av. Cid Nelson Jordano, com rua Reinaldo da Silva – Jd. Salete. 
 
438/2013 – Carlos Pereira da Silva – remoção de entulho – rua Flávio Dochoczki, 
altura do nr. 351 – Jd. Maria Luiza. 
 
439/2013 – Carlos Pereira da Silva – poda de árvore – rua Elza Marina Dohoczki,  
altura do nr. 05 – Jd. Maria Luiza. 
 
440/2013 – Carlos Pereira da Silva – corte de árvore – rua Miguel Angelo Reina, 
260 – Jd. Suiná. 
 
441/2013 – Carlos Pereira da Silva – reforma de lombada – rua Alípio 
Domingues Mandú, alt. nr. 37 – Jd. Leme. 
 
442/2013 – Carlos Pereira da Silva – corte de árvore – rua Julio Cesar Acosta 
Chimenes, 260 – Jd. Leme. 
 
443/2013 – Carlos Pereira da Silva – corte de árvore – rua Cerro Corá, 68 – Jd. 
Vitória. 
 
444/2013 – Carlos Pereira da Silva – implantação de sinalização horizontal (faixa 
de pedestre) – Est. Benedito Cesário com Getulina. 
 
445/2013 – Carlos Pereira da Silva – remoção de entulho – rua Louveira, altura 
do nr. 302 – Jd. Comunitário. 
 
446/2013 – Carlos Pereira da Silva – recapeamento – rua Uniflor – Jd. 
Clementino. 
 
447/2013 – Érica Teixeira Franquini – sinalização do redutor de velocidade 
(lombada) – rua Orlando Fernando Gabriel da Costa, 219 – Intercap. 
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448/2013 – Érica Teixeira Franquini – limpeza e estudo para a canalização do 
esgoto da viela da rua Itu, do nr. 214 ao nr. 500 – Jd. Três Marias. 
 
449/2013 – Érica Teixeira Franquini – construção de mais uma sala na EMI 
Pelezinho – Pq. Pinheiros. 
 
450/2013 – Érica Teixeira Franquini – pavimentação da viela São Pedro, na rua 
Santino Quirino, 107 – Jd. Clementino. 
 
451/2013 – Érica Teixeira Franquini – revitalização e a instalação de 
equipamentos de exercícios físicos (academia ao ar livre) e playground, no 
espaço público paralelo a rua Airton Senna, s/n – Pq. Laguna. 
 
452/2013 – Érica Teixeira Franquini – colocação de lixeira comunitária 
(container), limpeza dos bueiros e colocação de tampas de concreto – rua 
Manoel Maria Fernandes – Jd. Comunitário. 
 
453/2013 – Érica Teixeira Franquini – revitalização e a instalação de 
equipamentos de exercícios físicos (academia ao ar livre) e parque Linear, no 
espaço público paralelo ao córrego Poá - rua Henrique Robba, s/n – Jd. Mirna. 
 
454/2013 – Joice Marques da Silva – poda de árvore – praça localizada na rua 
das Margaridas, altura do nr. 55, próxima a rua Edite Pinho Souza, altura do nr. 
79. 
 
455/2013 – Joice Marques da Silva – roçada do mato da calçada – rua Cesário 
Dáu, altura do nr. 335, esquina com a rua Elpidio José de Oliveira – Jd. Maria 
Rosa. 
 
456/2013 – Joice Marques da Silva – retirada de lixo e galhos de arvore da 
calçada – rua Josefina Luize de Moraes, altura nr. 13 – Jd. Maria Rosa. 
 
457/2013 – Joice Marques da Silva – reforma de quadra do São Judas – Av. Cid 
Nelson Jordano, 1404 – Jd. São Judas. 
 
458/2013 – Érica Teixeira Franquini – limpeza, revitalização e a instalação de 
equipamentos de exercícios físicos (academia ao ar livre) e playground, no 
espaço público localizado na rua Tsuruki Tsuno, ao lado da escola Laurita Ortega 
Mari – Jd. Clementino. 
 
459/2013 – José Aparecido Alves – reforma da viela, localizada na rua José 
Maria de Melo – Vila Remeikis. 
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460/2013 – José Aparecido Alves – limpeza do escadão, localizado na rua Carlos 
Marcos Teixeira, ao lado do condomínio Fit – Jd. São Judas. 
 
461/2013 – José Aparecido Alves – reforma do escadão, localizado na rua Chico 
Mendes com saída para a rua Gonçalves Dias, altura do nr. 406 – Jd. das 
Margaridas. 
 
462/2013 – José Aparecido Alves – limpeza e remoção de lixo, matos e entulhos 
– rua Alberto José -  Jd. Maria Helena. 
 
463/2013 – José Aparecido Alves – recapeamento – rua Graciliano Ramos -  Jd. 
Maria Helena. 
 
464/2013 – José Aparecido Alves – notificação de proprietário de terreno quanto 
a limpeza, construção de muro e calçada – rua Alberto José, esquina com rua 
Isabel Soria Mainardes – Jd. Maria Helena. 
 
465/2013 – José Aparecido Alves – notificação de proprietário de terreno quanto 
a limpeza, construção de muro e calçada e por parte da prefeitura retirada de 
lixo e entulho – rua Afonso Gaeta, 59 – Jd. Elizabeth. 
 
466/2013 – José Aparecido Alves – troca de tampas dos bueiros, limpeza 
remoção de lixo, mato e entulho – rua Carlos Marques Teixeira -  Jd. São Judas 
Tadeu. 
 
467/2013 – Luiz Alberto Fratini – lombada – rua Imbuía, 49 – Pq. Jacarandá. 
 
468/2013 – André Luis Egydio – área para construção de uma nova “Central 
Odontológica (C.E.O.), para que o espaço físico hoje ocupado pela atual Central 
Odontológica, seja todo ocupado pela UBS do Parque Pinheiros. 
 
469/2013 – Luzia Aprigio – reforma do escadão – rua Luiz Bartholomeu Antunes, 
altura do nr. 239 – Pq. Iracema. 
 
470/2013 – Luzia Aprigio – construção de caixa de bueiro – rua Luiz 
Bartholomeu Antunes, altura do nr. 239 – Pq. Iracema. 
 
471/2013 – Ronaldo Onishi – limpeza – rua Rosalina Schultz, em frente a EMEF 
Cecília Meireles. 
 


