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19ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 
25 DE JUNHO DE 2013 

RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
 
Da correspondência recebida do Executivo: 1. Ofício Especial s/n°, datado 
de 21 de junho de 2013, em que se encaminham informações acerca de 
celebração de convênio entre a Prefeitura de Taboão da Serra e a Associação de 
Músicos do Futuro.  
 
Da correspondência recebida de diversos: 1. Telegramas diversos, do 
ministério da Saúde, em que se encaminham informações acerca de liberação de 
recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde do Município.  
 
Da Correspondência expedida: 1. Ofício n° 134/2013, ao Exmo. Sr. 
Fernando Fernandes Filho, datado de 14 de junho de 2013, em que se 
encaminham os autógrafos de n° 2271/2013 e 2272/2013. 2. Ofício n° 
135/2013, ao Exmo. Sr. Fernando Fernandes Filho, datado de 19 de junho de 
2013, em que se encaminham as Indicações de n° 689/2013 a 702/2013, 
704/2013 a 747/2013 (incluindo-se 726/2013-A) e 749/2013 a 752/2013. 3. 
Ofício n° 136/2013, ao Exmo. Sr. Waines Moreira Alves, datado de 19 de junho 
de 2013, em que se encaminha resposta do requerimento n° 072/2013. 4. 
Ofício n° 137/2013, ao Exmo. Sr. Carlos Pereira da Silva, datado de 19 de junho 
de 2013, em que se encaminham respostas às diversas indicações de sua 
autoria. 5. Ofício n° 138/2013, ao Exmo. Sr. André Luis Egydio, datado de 19 de 
junho de 2013, em que se encaminha resposta à indicação de n° 468/2013 de 
sua autoria. 6. Ofício n° 139/2013, à Exma. Sra. Joice Marques da Silva, datado 
de 19 de junho de 2013, em que se encaminham respostas às diversas 
indicações de sua autoria. 7. Ofício n° 140/2013, ao Exmo. Sr. José Aparecido 
Alves, datado de 19 de junho de 2013, em que se encaminham respostas às 
indicações de sua autoria. 8. Ofício n° 141/2013, ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo 
Nóbrega, datado de 19 de junho de 2013, em que se encaminham respostas às 
indicações de sua autoria. 9. Ofício n° 142/2013, ao Exmo. Sr. Marcos Paulo de 
Oliveira, datado de 19 de junho de 2013, em que se encaminham respostas às 
indicações de sua autoria. 10. Ofício n° 143/2013, à Exma. Sra. Érica Teixeira 
franquini, datado de 19 de junho de 2013, em que se encaminham respostas às 
indicações de sua autoria. 11. Ofício n° 144/2013, à Exma. Sra. Luzia Aprígio, 
datado de 19 de junho de 2013, em que se encaminham respostas às indicações 
de sua autoria. 12. Ofício n° 145/2013, ao Exmo. Sr. Ronaldo Onishi, datado de 
19 de junho de 2013, em que se encaminha resposta à indicação de n° 
129/2013 de sua autoria 
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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 de n° 056/2013, de autoria do Vereador Luiz Alberto Fratini, que 
dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a Política de 
Esportes e Lazer no âmbito do município de Taboão da Serra e dá outras 
providências”.    
 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 040/2013 - LDO: 
  
Emenda n° 001/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para disponibilizar imóvel para a 
instalação do 2° Distrito Policial na região do Pirajussara. 
 
Emenda n° 002/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para instalação de academias ao ar livre 
nos espaços públicos. 
 
Emenda n° 003/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
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§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para infraestrutura e pavimentação das 
ruas do bairro Ponte Alta (antigo Novo Record). 
 
Emenda n° 004/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para infraestrutura e pavimentação das 
ruas Maria Nicoletti e Rua Ângela Maria Cardoso. 
 
Emenda n° 005/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para instalação de uma Creche no Jd. 
Saint Moritz (EMI – Escola Municipal Infantil).  
 
Emenda n° 006/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para instalação de Hospital Municipal 
Geriátrico. 
 
Emenda n° 007/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial a implantação de convênio com 
entidades não governamentais sem fins lucrativos, para o tratamento e a 
internação de dependentes químicos, álcool e drogas. 
 
Emenda n° 008/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
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Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para a instalação de uma Base da 
Guarda Civil Municipal no Jd. Santo Onofre (nas proximidades do Pronto Socorro 
Infantil).  
 
Emenda n° 009/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para a instalação de uma Base da 
Guarda Civil Municipal no Jd. São Judas. 
 
Emenda n° 010/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para a instalação de uma Base da 
Guarda Civil Municipal no Jd. Leme. 
 
Emenda n° 011/2013 - Vereador Luiz Alberto Fratini - Acrescente-se ao artigo 
26 do Projeto de Lei n° 040/2013, parágrafo a ser enumerado seqüencialmente, 
com a seguinte redação:  
  
Art. 26 - ... 
§... – As metas e prioridades da Administração Municipal, de que trata o caput 
deste artigo receberão atenção especial para a instalação de uma Base da 
Guarda Civil Municipal no bairro Pazzini. 
 
 
PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS: 

 
- não houve - 

 
PROJETOS DE RESOLUÇÕES APRESENTADOS: 

- não houve - 
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Requerimentos: 
 
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. 
 
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. 
 
124/2013 – Luiz Alberto Fratini – requer, ouvido o Plenário, seja solicitado ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cópia do Processo Administrativo n° 667/2012, 
bem como cópia do relatório que fundamentou a portaria n° 904/2013. 
 
127/2013 – Érica Teixeira Franquini – requer seja oficiada a Empresa Fervima 
(Viação Pirajuçara) para que esclareça a regularidade de horários da linha 
Circular 03 que circula pelos Bairros Pq. Laguna, Jd. Três Marias e Cidade 
Intercap. 
 
128/2013 – Joice Marques da Silva - requer seja oficiado o Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando urgente providência junto à Eletropaulo para que seja 
efetuada poda de árvore localizada na Rua Teófilo Otoni, n° 386, Jd. das 
Oliveiras. 
 
129/2013 – José Aparecido Alves – requer seja consignado nos anais desta Casa 
de Leis, Voto de Pesar em virtude do falecimento, no dia 06/05/2013, do Sr. 
Marcel Gonçalves Delfino. 
 
130/2013 – Waines Moreira Alves – requer seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal para que providencie informações de como serão feitos os 
pagamentos dos funcionários contratados pela OSS SPDM e também de como 
será feito o repasse aos prestadores de serviços como: Alimentação, Raio – X, 
Segurança e outros. 
 
131/2013 – José Aparecido Alves – requer, nos termos regimentais, que se 
registre em ata dos trabalhos da Câmara Municipal, Voto de Aplausos ao Capitão 
PM César Augusto Sampaio Terra, do 36° BPM/M, 2ª Cia. Taboão da Serra, 
pelas Operações Estratégicas de Blitz em nossa cidade. 
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132/2013 – Joice marques da Silva – requer, nos termos regimentais, seja 
oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando urgentes providências para 
que seja efetuada poda ou retirada da árvore na Av. Coripheu de Azevedo 
Marques, altura do n° 535 – Jd. Santa Terezinha.  
 
133/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer, seja oficiada a concessionária 
Citeluz, para que se proceda a reparos na iluminação pública em toda extensão 
da Av. Matilde de Abreu – Pq. Marabá. 
 
134/2013 – Érica Teixeira Franquini – requer à Mesa, seja oficiada a Empresa 
Fervima (Viação Pirajuçara) para que informe o número de fiscais que operam 
em cada itinerário.  
 
135/2013 – Dr. Ronaldo Onishi – requer à Mesa, seja consignado em ata dos 
trabalhos, Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Olavo Calixto Biano, ocorrido 
no último dia 09 de maio do corrente ano. 
 
136/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer, seja oficiada a Concessionária 
Citrluz, para que se proceda a reparos na iluminação pública em toda Extensão 
da Viela 3, situada na Rua Sebastião Moraes de Camargo – Pq. São Joaquim.  
 
137/2013 – Waines Moreira Alves – requer, seja oficiada a Viação 
Pirajussara/Fervima, para que providencie estudos para a modificações das 
proteções instaladas próximo às catracas de alguns ônibus da linha Circular 9. 
 
138/2013 – Dr. Ronaldo Onishi – requer consignação em ata dos trabalhos, Voto 
de Pesar pelo falecimento, no último dia 20 de maio, da Sra. Leonella Caffaro 
Giorgio. 
 
139/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega - requer à Mesa, ouvido o Douto Plenário, 
seja oficiada a Polícia Militar, através do Ilmo. Sr. Waldir de Souza Will, 
Comandante da 4ª. Cia. do 36º. BPM/M - Taboão da Serra, para que sejam 
intensificadas as rondas policiais na região do Jardim Salete e Jd. Saint Moritz. 
 
140/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega - requer à Mesa, ouvido o Douto Plenário, 
sejam oficiados o Poder Executivo Municipal, a Concessionária Autopista Régis 
Bittencourt e a OHL Brasil para que providencie reparos nos buracos nas 
proximidades das passarelas da BR - 116, situadas em nosso Município. 
 
141/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega - requer à Mesa, ouvido o Douto Plenário, 
sejam oficiados o Poder Executivo Municipal, a Concessionária Autopista Régis 
Bittencourt e a OHL Brasil para que providencie reparos nos pontos de ônibus na 
altura do Km 273 da BR – 116, situadas em nosso Município. 
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142/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda a reparos na iluminação pública do 
escadão da Rua Brígida de Oliveira, altura do n° 82 – Pq. São Joaquim. 
 
143/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda a reparos na iluminação pública em 
toda a extensão da Rua Alípio Domingues Mandú – Jd. Leme.  
 
144/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda a reparos na iluminação pública em 
toda a extensão da Rua Enedite Maria Jatobá – Jd. Leme.  
 
145/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda a reparos na iluminação pública em 
toda a extensão da Rua Elza Marina Dohoczki, altura do n° 05 – Jd. Maria Luiza.   
 
146/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda a melhorias na iluminação pública 
na Rua Antônio Henrique Filho, altura do n° 06 – Jd. Maria Luiza.   
 
147/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda a reparos na iluminação pública em 
toda a extensão da Rua Sebastião Moraes de Camargo – Jd. Suiná.  
 
148/2013 – Luiz Alberto Fratini – requer à Mesa, ouvido o Plenário, para que 
seja solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para a imediata aplicação do 
dispositivo da Lei Orgânica do Município, em seu artigo 124, inciso XXV. 
 
150/2013 – Marcos Paulo de Oliveira – requer, ouvido o Plenário, à Diretoria de 
Ensino de Taboão da Serra, para que sejam disponibilizadas informações 
referente a quantidade de alunos com necessidades especiais matriculados na 
rede escolar do município, detalhando o ano em que estão e a escola que 
freqüentam. (Rede Municipal de Ensino) 
 
151/2013 – Joice Marques da Silva – requer à Mesa, ouvido o Plenário, seja 
oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando providencias, junto à 
Eletropaulo para que seja efetuada poda de árvore na Rua Isabel de Freitas 
Sassi, altura do n° 254 – Jd. Santa Terezinha. 
 
152/2013 – Luiz Alberto Fratini – requer à Mesa, ouvido o Plenário, seja 
solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, relatório detalhado por cadastro de 
imóvel, contendo no mínimo a descrição da área, o valor total da dívida, o valor 
do IPTU 2013 dos imóveis pertencentes a Salvador Peluso Basile (espólio), 
Margarida Basile, Pedro Basile, Rosa Thereza Basile, Gilberto Basile Bellino e 
outros ligados à família Basile. 
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153/2013 – Luiz Alberto Fratini – requer à Mesa, ouvido o Plenário, seja 
solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cópia de todos os documentos 
relativos aos processos licitatórios para a compra de uniformes escolares, 
compreendendo os procedimentos, a contratação, compra, entrega e 
distribuição do material, dos exercícios de 2012 e 2013.  
 
154/2013 – Waines Moreira Alves – requer oficie-se a EMTU, Secretaria Estadual 
de Transportes, nos termos regimentais e ouvido o Plenário para que 
providencie estudos para a implantação de abrigo em ponto de ônibus na Av. 
Cid Nelson Jordano, altura do n° 52 – Jd. Maria Helena.  
 
155/2013 – José Aparecido Alves – requer ao Exmo. Sr. Geraldo Alckmin, 
Governador do estado de São Paulo, para que se digne em encaminhara 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, para que providencie estudos 
para a implantação do Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI) em 
Taboão da Serra, com o objetivo de atender toda a região do CONISUD.  
 
156/2013 – José Aparecido Alves – requer ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, de forma regimental, se digne em encaminhar a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), para que regularize o 
abastecimento de água no bairro Ponte Alta, principalmente nas imediações da 
Rua Onze, n° 836. 
 
157/2013 – José Aparecido Alves – requer ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, de forma regimental, se digne em encaminhar a Telefônica Vivo, para 
que providencie reparos nas instalações do poste da Rua Paulo Augusto de 
Andrade, em frente ao n° 179 – Jd. São Judas Tadeu.  
 
158/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega – requer à Mesa, ouvido o Douto Plenário, 
que o Poder Executivo Municipal, interceda junto à Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - SABESP, para a realização de vistorias nas 
principais tampas da rede coletora de esgoto existentes no município, em 
especial na Av. Paulo Ayres – Pq. Pinheiros. 
 
159/2013 – Marcos Paulo de Oliveira – requer, ouvido o Plenário, à Diretoria de 
Ensino de Taboão da Serra, para que sejam disponibilizadas informações 
referente a quantidade de alunos com necessidades especiais matriculados na 
rede escolar do município, detalhando o ano em que estão e a escola que 
freqüentam. (Rede Estadual de Ensino). 
 
160/2013 – Marcos Paulo de Oliveira – requer, ouvido o Plenário, seja planejada 
uma campanha para o segundo semestre na Rede Estadual de Ensino referente 
ao preconceito com crianças portadoras de necessidades especiais (DEIXE O 
RESPEITO VENCER O PRECONCEITO). 
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161/2013 – Marcos Paulo de Oliveira – requer, ouvido o Plenário, seja planejada 
uma campanha para o segundo semestre na Rede Municipal de Ensino referente 
ao preconceito com crianças portadoras de necessidades especiais (DEIXE O 
RESPEITO VENCER O PRECONCEITO). 
 
162/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda à instalação de iluminação pública 
em toda a extensão da Viela 11, situada na Rua João Del Porto – Jd. Suiná.  
 
163/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a Sabesp para 
que proceda a instalação de cavalete e relógio no ponto de táxi, Av. Ibirama, 
altura do n° 1214, em frente ao HGP – Jd. Santo Onofre.  
 
164/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda à troca de poste de iluminação 
pública na Av. Benedito Cesário de Oliveira, esquina com a Av. Laurita Ortega 
Mari – Pq. Pinheiros.  
 
165/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda a reparos da lâmpada na atual 
iluminação pública, na Rua João Del Porto, altura do n° 280 - Jd. Suína. 
 
166/2013 – José Aparecido Alves - requer à Mesa, seja oficiado o Exmo. Sr. 
Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo, para que providencie 
estudos para a implantação de Fábrica de Cultura em Taboão da Serra, na 
região do Pirajuçara.   
 
167/2013 – Colegiado de Vereadores - requerem à Mesa, ouvido o Plenário, que 
seja consignado, junto ao arquivo do Poder Legislativo Municipal, Voto de Pesar 
aos familiares e amigos da saudosa Sra. Lídia Baungartner Lamberti, mãe do 
Ilmo. Sr. Antônio Carlos Baungartner Lamberti, servidor desta Casa de Leis. 
 
168/2013 – Luiz Alberto Fratini – requer à Mesa, que seja oficiado ao Ilmo. 
Comandante do 36° Batalhão da Polícia Militar em região, para que tome as 
providências para que os pedestres que se utilizam da passarela existente na 
Rod. Régis Bittencourt, no KM 270, tenham mais segurança.  
 
169/2013 – Joice Marques da Silva – requer à Mesa, seja oficiado o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, previdências junto à Sabes para ligação de água no ponto de 
táxi n° 14, Av. Ibirama, 1214, em frente ao HGP. 
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170/2013 – Luiz Alberto Fratini – requer à Mesa, que seja enviado ao Exmo Sr. 
Prefeito Municipal, estudos do projeto de lei em anexo, que institui a Política de 
Esportes e Lazer no âmbito do município de Taboão da Serra e dá outras 
providências, para apresentação na Câmara Municipal, com a finalidade de 
implantação das Políticas, do Conselho e do Fundo de Esportes e Lazer”. 
 
171/2013 – Colegiado de Vereadores – requerem à Mesa, ouvido o plenário, 
para que seja consignada nos anais desta casa de Leis, uma Moção de Apoio 
aos organizadores da Festa Junina/Quermesse do Jd. Leme, Suiná e Jd. Sílvio 
Sampaio, realizada há 25 anos no município de Taboão da Serra. 
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Indicações:  
 
 
(Apresentada como precedente e aprovada na 18ª Sessão Ordinária, 
realizada aos 18 dias do mês de junho de 2013) 746/2013 – André Luis 
Egydio – poda de árvore e capinagem – Rua Valente – Jd. Clementino.  
 
(Apresentada como precedente e aprovada na 18ª Sessão Ordinária, 
realizada aos 18 dias do mês de junho de 2013) 747/2013 – André Luis 
Egydio – poda de árvore, capinagem e muro em terreno – Rua Ozias Teodoro de 
Souza, próximo ao n° 38, travessa da Rua Rolante com a Rua Cerro Largo – 
Sítio das Madres 4. 
  
(Apresentada como precedente e considerada prejudicada na 18ª 
Sessão Ordinária, realizada aos 18 dias do mês de junho de 2013) 
748/2013 – André Luis Egydio – poda de árvore, e limpeza da Praça Venezuela – 
Rua José Maciel Neto, n° 21 – Jd. Maria Rosa.  
 
(Apresentada como precedente e aprovada na 18ª Sessão Ordinária, 
realizada aos 18 dias do mês de junho de 2013) 749/2013 – Carlos Pereira 
da Silva - estudos visando à construção de equipamento público de Multiuso da 
Cultura, no prédio público localizado na viela da Rua Manoel Octaviano Diniz 
Junqueira Filho, n° 500 – Pq. Pinheiros.  
 
(Apresentada como precedente e aprovada na 18ª Sessão Ordinária, 
realizada aos 18 dias do mês de junho de 2013) 750/2013 – Waines 
Moreira Alves – limpeza do terreno destinado a instalação do Corpo de 
Bombeiros – Av. Cid Nelson Jordano – Jd. Salete. 
 
(Apresentada como precedente e aprovada na 18ª Sessão Ordinária, 
realizada aos 18 dias do mês de junho de 2013) 751/2013 – Dr. Ronaldo 
Onishi – instalação de ciclovia e pista de caminhada – às margens do Córrego 
Pirajuçara – Jd. América.  
 
(Apresentada como precedente e aprovada na 18ª Sessão Ordinária, 
realizada aos 18 dias do mês de junho de 2013) 752/2013 – Dr. Ronaldo 
Onishi – instalação de academia ao ar livre, ciclovia e playground – entre a EE 
Wandyck de Freitas e o Córrego Pirajuçara – Pq. Assunção.  
 
753/2013 – Érica Teixeira Franquini – ronda ostensiva da GCM – Bairros do Jd. 
Mirna e Intercap, com maior atenção na Rua João Pires de Camargo.  
 
754/2013 – Érica Teixeira Franquini – instalação de um banheiro químico no 
ponto final do ônibus – Rua dos Sabiás – Recanto dos Pássaros.  
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755/2013 – Érica Teixeira Franquini – instalação de um estacionamento de carga 
e descarga – Rua Rio de Janeiro, 142 – Cidade Intercap.  
 
756/2013 – Érica Teixeira Franquini – estudos para a retirada de rotatória – Rua 
Benedito Procópio, altura do n° 983 – Cidade Intercap.  
 
757/2013 – Joice Marques da Silva – estudos verificando a possibilidade de 
parcelamento no pagamento da compra de ossuários – Cemitério da Saudade.  
 
758/2013 – Joice Marques da Silva – recapeamento em toda extensão – Rua 
Teodoro de Campos – Pq. Marabá. 
 
759/2013 – Joice Marques da Silva – reconstrução ou manutenção de sarjeta – 
Av. Coripheu de Azevedo Marques, altura do n° 3080 – Jd. Kuabara. 
 
760/2013 – Joice Marques da Silva – retirada de entulhos – Rua Washington 
Luiz, altura do n° 1644 – Jd. Mafalda. 
 
761/2013 – Joice Marques da Silva – pintura de faixa de pedestre – Av. Dr. José 
Maciel, altura do n° 484, esquina com a Rua Francisco de Carvalho – Jd. Maria 
Rosa.  
 
762/2013 – Carlos Pereira da Silva – reforma de calçada – Av. Ibirama, altura do 
n° 1214 – Jd. São Luis. 
 
763/2013 – Érica Teixeira Franquini – sinalização de lombadas, iluminação e 
instituição de ‘Rua de Lazer’ – Rua José Rodrigues Filho – Vila Indiana. 
 
764/2013 – Érica Teixeira Franquini – revisão na iluminação e retirada de lixo – 
Rua Frei Damião – Vila Indiana. 
 
765/2013 – Érica Teixeira Franquini – instalação de ponto de ônibus – Rua 
Indiana – Vila Indiana. 
 
766/2013 – Érica Teixeira Franquini – limpeza e retirada de lixo em viela – entre 
as Ruas Carlos Marques Teixeira e Assuero Bernardes de Pádua - Vila Indiana. 
 
767/2013 – Érica Teixeira Franquini – pintura de faixa de pedestre – Rua Vicente 
Leporace, n° 84, em frente à Igreja São Judas Tadeu Carlos Marques Teixeira e 
Assuero Bernardes de Pádua – Jd. São Judas. 
 
768/2013 – Érica Teixeira Franquini - pintura de faixa de pedestre – Rua Vicente 
Leporace, n° 305, em frente à EMEF Maria José Luizetto Buscarini – Jd. São 
Judas. 
 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Dr. José Maciel, 517 – CEP 06763-270 – Jd. Maria Rosa – Taboão da Serra – SP – Fone/Fax: 4788-9300. 

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

13 

769/2013 – Érica Teixeira Franquini – construção de uma pista de skate em 
terreno público – Rua Guanabara, s/n°, antigo piscinão – Cidade Intercap. 
 
770/2013 – Érica Teixeira Franquini – limpeza e remoção de entulho em praça – 
Rua Madre Tereza de Calcutá – Jd. Saint Moritz. 
 
771/2013 – Érica Teixeira Franquini – construção de academia ao ar livre em 
terreno público – Rua Madre Tereza de Calcutá, s/nº – Jd. Saint Moritz. 
 
772/2013 – Érica Teixeira Franquini – reparos na iluminação pública na praça – 
Rua Madre Tereza de Calcutá – Jd. Saint Moritz. 
 
773/2013 – Érica Teixeira Franquini – limpeza de bueiro e troca das tampas – 
Rua Graciliano Ramos, n° 341 – Jd. Saint Moritz. 
 
774/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega - sejam efetuados estudos, no sentido de 
se proceder ao alargamento (aumento de pistas) do viaduto sob a BR. 116 – 
altura do Parque Pinheiros – no início da Avenida Paulo Ayres, em nosso 
Município. 
 
775/2013 – Luzia Aprígio – fiscalização – Rua Dr. Getúlio Vargas, 287/295 – Vila 
Santa Luzia.   
 
776/2013 – Luzia Aprígio – manutenção e limpeza de caixa de bueiro – Av. 
patrícia Lúcia de Souza, 128 – Jd. das Oliveiras. 
 
777/2013 – Érica Teixeira Franquini – construção de pista de atletismo e 
academia ao ar livre – Rua Guanabara, s/n° antigo piscinão do Inercap – Cidade 
Intercap.   
 


