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20ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 
06 DE AGOSTO DE 2013 

RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 

Da correspondência recebida do Executivo: 1. Oficio no. 205/2013, datado 
de 26 de junho de 2013, em que se encaminham exemplares das Leis 
Municipais de n° 2171 e 2172/2013. 2. Oficio no. 212/2013, datado de 01 de 
julho de 2013, em que se encaminha a CI no. 285/2013, da SEMA. 3. Oficio no. 
221/2013, datado de 12 de julho de 2013, em que se encaminham exemplares 
das Leis Municipais de n° 2173, 2174 e 2175/2013. 4. Oficio no. 222/2013, 
datado de 15 de julho de 2013, em que se encaminham informações, em 
atenção ao ofício no. 01/2013, da Comissão Especial, criada pela Resolução no. 
01/2013, destinada à apuração de eventuais irregularidades quanto às medidas 
mitigadoras e compensatórias executadas na primeira fase de expansão do 
Shopping Taboão e monitoramento da segunda fase em relação à construção de 
alça de acesso, nas proximidades do complexo comercial.  
 
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. 2. Oficio no. 
171/2013, da 2ª. Promotoria de Justiça de Taboão da Serra (Representação no. 
300/2013 – Patrimônio Público), em que se questionam possíveis situações de 
nepotismo em nosso Município, mais especificamente no quadro de secretariado 
municipal. 3. Oficio no. 167/2013, da 2ª. Promotoria de Justiça de Taboão da 
Serra (Peça de Informação no. 360/2013 – Patrimônio Público), em que se 
questionam informações sobre as contas da Câmara Municipal de Taboão da 
Serra, exercício 2009 – autos do TC no. 001008/026/09, do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo – TCE/SP. 4. Ofício, sem número, do Poder Judiciário, 
Comarca de Taboão da Serra, emitido nos autos do processo no. 0010615-
85.2011.8.26.0609, em que se solicita informação se o Sr. Natalino José Soares 
foi reeleito para o pleito ocorrido em 2012, neste Legislativo Municipal. 5. Ofício 
no. 088/2013 – 2ª. P.J. – Inquérito Civil no. 32/2012 – Patrimônio Público, em 
que solicitam informações sobre prestação de serviços na Câmara Municipal de 
Taboão da Serra. 6. Ofício GDF-3 no. 05/2013 – TC 2762/026/10, do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, datado de 28 de junho de 2013, em que se 
encaminham os pareceres emitidos pela Segunda Câmara e Tribunal Pleno, em 
sessões de 11/09/2012 e 08/05/2013, acompanhado de cópia do relatório e voto 
do Exmo. Conselheiro Relator, bem como os vinte e um anexos, expedientes e 
acessórios a ele vinculados, relativos às contas do exercício de 2010. (Envio do 
Parecer Prévio – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Contas 
2010 do Executivo Municipal). 7. Diversos Comunicados do Min. da 
Educação, em que se encaminham informações acerca de liberação de recursos 
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financeiros destinados a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. 8. Ofício CAO Cível - MPSP/MPC-SP/ABMP/Todos 
pela educação n° 592/2013, datado de 26 de junho de 2013, em que se 
encaminha cópia de ofício enviado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, sobre o 
dever do Poder Executivo Municipal de prever recursos no respectivo Projeto Lei 
de Plano Plurianual, para assegurar a universalização de acesso ao ensino 
infantil para todas as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade até 31 
de dezembro de 2016. 9. Ofício n° 928/2013, da Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba, datado de 19 de junho de 2013, em que se encaminha a Moção n° 
132/2013, de autoria do Vereador Nequinho Desanti, apelando ao Congresso 
Nacional que envide esforços objetivando a apreciação de todas as propostas de 
Emenda Constitucional, que alterem o artigo 228. 10. Ofício s/n°. da Sabesp, 
datado de 20 de junho de 2013, em que se encaminham informações 
contratuais com a municipalidade, referentes aos serviços de fornecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto, bem como a programações e execuções 
financeiras, em atendimento a Lei n° 4.320 e a Lei Complementar n°. 101/00 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal.  

            

Da Correspondência expedida: 1. Ofício no. 128/2013 ao Ministério Público 
do Estado de São Paulo, Ofício no. 088/2013 – 2ª. P.J. – Inquérito Civil no. 
32/2012 – Patrimônio Público, em que solicitam informações sobre prestação de 
serviços na Câmara Municipal de Taboão da Serra.  2. Ofício no. 129/2013, ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, datado de 06 de junho de 2013, em 
que se informa o cumprimento integral ao TAC – Termo de Ajustamento de 
Conduta, datado de 10 de setembro de 2012. 3. Oficio no. 146/2013, em que se 
apresenta resposta ao ofício no. 171/2013, da 2ª. Promotoria de Justiça de 
Taboão da Serra (Representação no. 300/2013 – Patrimônio Público), em que se 
questionam possíveis situações de nepotismo em nosso Município, mais 
especificamente no quadro de secretariado municipal. 4. Oficio no. 147/2013, ao 
Exmo. Sr. Fernando Fernandes Filho, datado de 19 de junho de 2013, em que se 
encaminham os autógrafos de no. 2273/2013 a 2275/2013. 5. Oficio no. 
148/2013, em se apresenta resposta ao oficio no. 167/2013, da 2ª. Promotoria 
de Justiça de Taboão da Serra (Peça de Informação no. 360/2013 – Patrimônio 
Público), em que se questionam informações sobre as contas da Câmara 
Municipal de Taboão da Serra, exercício 2009 – autos do TC no. 001008/026/09, 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP. 6. Oficio no. 149/2013, 
em que se apresenta resposta ao ofício, sem número, do Poder Judiciário, 
Comarca de Taboão da Serra, emitido nos autos do processo no. 0010615-
85.2011.8.26.0609, em que se solicita informação se o Sr. Natalino José Soares 
foi reeleito para o pleito ocorrido em 2012, neste Legislativo Municipal. 7. Ofício 
no. 147/2013, ao Exmo. Sr. Fernando Fernandes Filho, datado de 02 de julho de 
2013, em que se encaminham os autógrafos de no. 2276/2013 a 2282/2013. 8. 
Ofício no. 153/2013, ao Exmo. Sr. Fernando Fernandes Filho, datado de 02 de 
julho de 2013, em que se encaminha o autógrafo de no. 2284/2013. 8.  Ofício 
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no. 154/2013, ao Exmo. Sr. Fernando Fernandes Filho, datado de 06 de agosto 
de 2013, em que se solicita 01 (um) número de Lei Complementar, para fins de 
promulgação pela Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal. 

 

PROPOSTAS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA APRESENTADAS: 

 
- não houve – 

 

PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES APRESENTADOS: 

 

- não houve – 

 
PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS APRESENTADOS: 

 
(Apresentado como precedente na 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 
25 dias do mês de junho de 2013) Projeto de Lei de n° 057/2013, de autoria 
do Vereador Marcos Paulo de Oliveira, que dispõe sobre: “Fica autorizado o 
Executivo Municipal a criar o sistema de avaliação de serviços de saúde pública, 
no âmbito do Município de Taboão da Serra e dá outras providências”.  
 
(Apresentado como precedente na 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 
25 dias do mês de junho de 2013) Projeto de Lei de n° 058/2013, de autoria 
do Vereador Marcos Paulo de Oliveira, que dispõe sobre: “Fica autorizado o 
Executivo Municipal a realização de cursos de primeiros socorros a todos os 
funcionários e alunos da rede municipal de Taboão da Serra e dá outras 
providências”. 
 
(Apresentado como precedente na 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 
25 dias do mês de junho de 2013) Projeto de Lei de n° 059/2013, de autoria 
do Vereador Carlos Pereira da Silva, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder 
Executivo a adquirir e instalar Lousas Digitais nas Escolas da rede municipal de 
ensino de Taboão da Serra e dá outras providências”.  
 
(Apresentado como precedente na 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 
25 dias do mês de junho de 2013) Projeto de Lei de n° 060/2013, de autoria 
do Vereador Carlos Pereira da Silva, que dispõe sobre: “Reserva de vagas aos 
idosos nos estabelecimentos públicos e privados no município de Taboão da 
Serra, de acordo com o art. 41 da Lei federal n° 10.741, de 2003 – Estatuto do 
Idoso, e dá outras providências”. 
 
(Aprovado por ocasião da 6ª. Sessão Extraordinária, no dia 27 de 
junho de 2013) Projeto de Lei de n° 061/2013, de autoria do Colegiado de 
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Vereadores, que dispõe sobre: “Dá nova redação ao artigo 1º. da Lei no. 259, 
de 26 de outubro de 1965.” 
 
Projeto de Lei de n° 062/2013, de autoria do Vereador Dr. Ronaldo Onishi, que 
dispõe sobre: “Institui a Semana da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
em Taboão da Serra e dá outras providências”. 
 
Projeto de Lei de n° 063/2013, de autoria do Vereador Luiz Lune Fratini, que 
dispõe sobre: “Altera a Lei Municipal n° 1436/2002, de modo universalizar o 
fornecimento a estabelecer a 1ª semana do ano letivo como período para 
entrega do conjunto básico de material escolar”. 
 
Projeto de Lei de n° 064/2013, de autoria do Vereador Luiz Lune Fratini, que 
dispõe sobre: “Altera a Lei Municipal n° 1619/2006, de modo a estabelecer a 1ª 
semana do ano letivo como período para entrega do uniforme escolar”. 
 

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS: 
 

- não houve - 

 

PROJETOS DE RESOLUÇÕES APRESENTADOS: 

 

- não houve - 

 
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 
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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. 
  
 
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.  
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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. 
 
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.   
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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. 
 
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 
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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). 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
172/2013 – José Aparecido Alves – requer à Mesa, ouvido o Plenário, para que 
seja consignado nos anais desta Casa de Leis, Voto de Pesar em virtude do 
falecimento, na data de 23/06/2013, da menina Ruth Santos Medina.  
 
173/2013 – José Aparecido Alves – requer à Mesa, ouvido o Plenário, para que 
seja consignado nos anais desta Casa de Leis, Voto de Pesar em virtude do 
falecimento, na data de 23/06/2013, da Sra. Sandra Batista dos Santos. 
 
174/2013 – José Aparecido Alves – requer à Mesa, ouvido o Plenário, para que 
seja consignado nos anais desta Casa de Leis, Voto de Pesar em virtude do 
falecimento, na data de 23/06/2013, da Sra. Iracema Ferreira Gomes. 
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175/2013 – Waines Moreira Alves – requer, seja oficiado o Sr. Prefeito 
Municipal, para que providencie estudos junto com o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, para a implantação de um 
restaurante popular em Taboão da Serra. 
 
176/2013 – Marcos Paulo de Oliveira – requer à Mesa, ouvido o Plenário, para 
que seja consignado nos anais desta Casa de Leis, Voto de Pesar em virtude do 
falecimento, do Sr. João Batista – membro da Assembléia de Deus. 
 
177/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega – requer à Mesa, para que o Poder 
Executivo Municipal providencie a regulamentação da Aposentadoria Especial 
dos Guardas Civis Municipais, conforme artigo 130, § 6, da Lei Orgânica do 
Município. 
 
178/2013 – Marques Joice da Silva – requer à Mesa, seja oficiado o Executivo 
Municipal, solicitando providência junto à Eletropaulo para que seja realizada 
retirada de poste em residência situada na rua Irati, n° 325 – Jd. Trianon. 
 
179/2013 – José Aparecido Alves – requer nos termos regimentais, seja 
consignado nos anais desta Casa de Leis, Voto de Pesar, em virtude do 
falecimento do Sr. Sebastião Daniel Silva, ocorrido na data de 23/07/2013. 
 
180/2013 – José Aparecido Alves – requer nos termos regimentais, seja 
consignado nos anais desta Casa de Leis, Voto de Pesar, em virtude do 
falecimento da Sra. Tereza Martins Macedo, ocorrido na data de 11/07/2013. 
 
181/2013 – José Aparecido Alves – requer nos termos regimentais, seja 
consignado nos anais desta Casa de Leis, Voto de Pesar, em virtude do 
falecimento da Sra. Lídia Maria Cassimiro, ocorrido na data de 11/07/2013. 
 
182/2013 – José Aparecido Alves – requer nos termos regimentais, seja 
consignado nos anais desta Casa de Leis, Voto de Pesar, em virtude do 
falecimento do Sr. Vanderlei Alves Fagundes, ocorrido na data de 22/07/2013. 
 
183/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer à Mesa, seja oficiada a 
Concessionária Citeluz, para que se proceda à instalação de iluminação pública 
no escadão, situado na Rua Rinossuke Tiba, 147 – Jd. Clementino. 
 
184/2013 – Luiz Lune Fratini – requer, seja solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, relatório detalhado informando quais foram os equipamentos 
comprados pela contratada SPDM – Associação Paulista para o 
Desenvolvimento, com os recursos advindos do inciso “b” do item 4.1 da 
cláusula quarta do contrato “Termo de Convênio Emergencial celebrado com a 
Prefeitura do Município de Taboão da Serra, sob o no. 10330/2013. 
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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. 
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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.   
 
778/2013 – Luiz Alberto Fratini – poda de árvore – Rua Samuel Wainer, 129 – 
Jd. Sílvio Sampaio.  
 
779/2013 – José Aparecido Alves – banheiros químicos na feira livre aos sábados 
– Rua Belo Monte – Jd. das Margaridas. 
 
780/2013 – André Luis Egydio – instalação de monumento à Bíblia Sagrada – na 
entrada da Cidade, próximo ao Extra Hipermercado. 
 
781/2013 – Joice Marques da Silva – colocação de sinal de travessia de pedestre 
– Rua Pedro Mari, esquina com a Rod. Régis Bittencourt – Pq. Assunção.  
 
782/2013 – Joice Marques da Silva – retirada de guarita – Rua das Rosas, em 
frente ao n° 214 – Pq. Assunção.  
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783/2013 – Joice Marques da Silva – melhorias no que diz respeito à inclusão e 
aumento do kit de mantimentos distribuídos pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania. 
 
784/2013 – Waines Moreira Alves – limpeza e desratização de bueiro – Rua 
Madre Tereza de Calcutá, n° 251 – Jd. Saint Moritz.   
 
785/2013 – Waines Moreira Alves – recapeamento e limpeza – Rua Geraldo José 
de Almeida, n° 36 – Jd. Paraíso. 
 
786/2013 – Joice Marques da Silva – estudos para a construção de uma pista de 
skate próximo à Quadra, localizada na Rua Salvador Peluso Basile, esquina com 
a Rua Dorival de Moraes – Jd. Santa Rosa.  
   
787/2013 – Joice Marques da Silva – serviço pavimentação – Rua Irati – Jd. 
Trianon.   
 
788/2013 – Joice Marques da Silva – implantação de lombada – Av. Corifeu de 
Azevedo Marques, altura do n° 629 – Jd. Santa Terezinha.   
 
789/2013 – Waines Moreira Alves – poda de árvore – Rua Itú, n° 154 – Jd. Três 
Marias. 
 
790/2013 – Waines Moreira Alves – retirada de entulhos e lixo – Rua Kaoro 
Maruyama, n° 500 – Jd. São Judas. 
 
791/2013 – Waines Moreira Alves – implantação e reforma de iluminação pública 
nas imediações da Escola Sílvia Aparecida dos Santos – Rua Aurélio Passi s/n° - 
Jd. São Judas. 
 
792/2013 – Waines Moreira Alves – poda de árvore – Rua Odete Domingues 
Marques, n° 74 – Vila Indiana. 
 
793/2013 – Joice Marques da Silva – roçada de matão, poda de árvore e 
conserto de escadão da praça Prefeito Oswaldo de Oliveira – Av. José André de 
Moraes, n° 288 – Jd. Monte Alegre. 
 
794/2013 – Joice Marques da Silva – estudos para a colocação de cestos de lixo 
em praça – Rua das Margaridas, no. 55 – Jd. Frei Galvão. 
 
795/2013 – Joice Marques da Silva – pintura de faixa de pedestres – Rua Pedro 
Mari, próximo a Rod. Régis Bittencourt – Pq. Assunção. 
 
796/2013 – Joice Marques da Silva – construção e implantação de um Centro de 
Referência de Assistência Social – (CRAS) – Jd. Jacarandá. 
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797/2013 – Érica Teixeira Franquini – construção de um Centro de Referência de 
Assistência Social – (CRAS) na Rua José Paulino de Almeida, altura do n°. 200 – 
Jd. Mirna. 
 
798/2013 – José Aparecido Alves – implantação de um prédio do CRAS/Lado a 
Lado na região do Pq. Jacarandá. 
 
799/2013 – José Aparecido Alves – implantação de um prédio do CRAS/Lado a 
Lado na região da Vila Indiana. 
 
800/2013 – Joice Marques da Silva – construção de uma Creche e um Posto de 
Saúde em terreno – Rua José Dini, n° 493 – Chácara Agrindus.  
 
801/2013 – Luzia Aprígio – nivelamento de tampa de ferro da Sabesp – Rua 
Sérgio Cardoso, 125 – Jd. Santo Onofre. 
 
802/2013 – Luzia Aprígio – capinagem – Rua Almir Ribeiro Lima (margem do 
Córrego) – Jd. Santo Onofre.  
 
803/2013 – Luzia Aprígio – manutenção e limpeza da caixa de bueiro – Rua 
Almir Ribeiro Lima, 162 – Jd. Santo Onofre.  
 
804/2013 – Luzia Aprígio – manutenção e limpeza da caixa de bueiro – Rua Eliza 
Maria da Conceição, 601 – Jd. São Salvador.  
 
805/2013 – Luzia Aprígio – nivelamento de tampa de ferro da galeria de esgoto 
– Rua Eliza Maria da Conceição, 04 – Jd. São Salvador.  
 
806/2013 – Joice Marques da Silva – serviço de tapa buracos – Estr. Benedito 
Cesário de Oliveira, do no. 1104 até a altura da Igreja Assembléia de Deus – Jd. 
Record.  
  
807/2013 – Joice Marques da Silva – recapeamento – Estr. Kizaemon Takeuti, 
altura do no. 1044 até o n° 1300 – Jd. Clementino.  
 
808/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega – urbanização de praça – Rua José 
Lourenço de Moraes – Jd. São Paulo.  


