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11ª SESSÃO ORDINÁRIA
22 DE ABRIL DE 2014
RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Da correspondência recebida do Executivo: - não houve Da correspondência recebida de diversos: 1. Telegramas do Governo do
Estado de São Paulo, em que se informa a aprovação de convênio com o
município para obras de infra-estrutura urbana, pavimentação da Rua Jovina de
Carvalho Dáu. 2. Convite da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga,
para as apresentações da Via Sacra 2014.
Da Correspondência expedida: 1. Ofício no. 035/2014, ao Ilmo. Sr. Antônio
Carlos de Moraes, M.D. Comandante da 4ª Cia. do 36° BPM/M – Taboão da
Serra, em que se solicita reforço no policiamento ostensivo em toda extensão da
Av. Ibirama – Jd. Santo Onofre. 2. Ofício no. 036/2014, ao Exmo. Sr. Fernando
Fernandes Filho, Prefeito Municipal, datado de 17 de abril de 2014, em que se
encaminham as Indicações de números 010/2014 a 014/2014; 016/2014 a
018/2014; 020/2014 a 024/2014; 029/2014; 031/2014 a 052/2014; 054/2014 a
056/2014; 058/2014 a 060/2014; 062/2014; 063/2014 a 067/2014; 069/2014,
071/2014 a 072/2014 e 074/2014 a 104/201. 3. Ofício no. 037/2014, aos
familiares e amigos da saudosa Sra. Isabela Mozee Vieira Vaz, em que se
encaminha o requerimento de no. 040/2014.
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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:
- não houve –
PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS:
- não houve –

PROJETOS DE RESOLUÇÕES APRESENTADOS
- não houve –
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Requerimentos/2013:
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.
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.
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.
136/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer, seja oficiada a Concessionária
Citeluz, 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.
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.
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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.
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° 154 – Jd. Santa Terezinha.
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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.
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).
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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.
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.
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”.
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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.
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.
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.
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.
195/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer seja oficiada a Concessionária
Citeluz, para que se proceda à substituição do poste de energia elétrica situado
na Rua Sílvio Pinto Sampaio, 232 – Jd. Sílvio Sampaio.
196/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer seja oficiada a Concessionária
Citeluz, para que se proceda à troca de lâmpada situada na Rua Albano Leite da
Fonseca, 150 – Jd. Suiná.
197/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer seja oficiada a Concessionária
Citeluz, para que se proceda à substituição de lâmpada situada na Rua
Sebastião Moraes de Camargo, 208 – Jd. Suiná.
198/2013 – Luzia Aprígio – requer à Mesa, para que seja enviado ao Poder
Executivo Municipal, solicitando junto à Citeluz o alinhamento de 01 (um) poste
– Rua Virgílio Bento de Queiroz, 469 – Jd. Record.
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199/2013 – Luzia Aprígio – requer à Mesa, para que seja enviado ao Poder
Executivo Municipal, solicitando junto à Citeluz a recolocação de 01 (um) poste –
Rua Virgílio Bento de Queiroz, 460 – Jd. Record.
200/2013 – Luzia Aprígio – requer à Mesa, para que seja enviado ao Poder
Executivo Municipal, solicitando junto à Citeluz iluminação pública no início da
passarela que se encontra na Rod. Régis Bittencourt, KM 210+890m (sentido
Embu das Artes), próximo a Rua Oshiharu Ogawa – Jd. Monte Alegre.
202/2013 – Waines Moreira Alves – requer nos termos regimentais, que seja
oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando esclarecimentos quanto a
implantação do Poupa Tempo na Praça Luiz Gonzaga.
203/2013 – Waines Moreira Alves – requer nos termos regimentais, que seja
oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando esclarecimentos quanto a
proibição de Skatistas e Ciclistas de circularem na Praça Nicola Vivilechio.
204/2013 – José Aparecido Alves – requer nos termos regimentais, para que
seja oficiado a EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que
envie informações sobre a entrega errônea de correspondência e/ou restabeleça
a entrega de maneira correta em todas as casas na Rua Guararema – Jd. das
Margaridas.
205/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Citeluz, para que se proceda à troca de lâmpadas
em toda extensão da Rua Siderópolis – Jd. Leme até o Jd. Sílvio Sampaio.
206/2013 – Joice Marques da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiado o Executivo Municipal, que interceda junto à Eletropaulo, para
implementação de iluminação pública em toda a extensão da Rua (sem
denominação) localizada entre as Ruas Miguel Carlos Silva e a Rua Antônio
Marcos Torres e Oswaldo Saad – Jd. Panorama.
207/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Sabesp, para que se proceda ao nivelamento
entre a tampa de bueiro e o asfalto na Rua Manoel Antonio Ferreira, 127 – Jd.
Roberto.
208/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Sabesp, para que se proceda ao nivelamento
entre a tampa de bueiro e o asfalto na Rua Manoel Antonio Ferreira, 46 – Jd.
Roberto.
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209/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Citeluz, para que se proceda à troca de lâmpadas
em toda extensão da Rua Enaura Maria da Conceição – Jd. Leme até o Jd. Sílvio
Sampaio.
210/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Sabesp, para que se proceda ao nivelamento
entre a tampa de bueiro e o asfalto na Rua Manoel Antonio Ferreira, 165 – Jd.
Roberto.
211/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Citeluz, para que se proceda à troca de lâmpada
na Rua Maria Concessa de Medeiros, 153 – Pq. Pinheiros.
221/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Citeluz, para que se proceda à troca de lâmpada
na Viela 01 na Rua Sebastião Moraes de Camargo, 251 – Pq. São Joaquim.
222/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Citeluz, para que se proceda à implantação de um
ponto de luz na Rua Maria Concessa de Medeiros com a Rua Rosa Ponvencial
Delgado – Pq. Pinheiros.
223/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Citeluz, para que se proceda ao remanejamento
de poste situado na Rua Constância Glória do Nascimento, 31 – Jd. Santo
Onofre.
224/2013 – Joice Marques da Silva – requer ao Executivo Municipal, providencia
junto a Sabesp para que efetue o conserto da galeria de esgoto na Rua Teodoro
de Campos, 198 – Pq. Marabá.
232/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Citeluz, para que se proceda a melhorias na
iluminação pública da rua Valdomiro Custódio, 19 – Jd. Roberto.
240/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, para que se
proceda à implantação de ponto de monitoramento por câmeras na Rua Júlio
Fernandes, 10 – Jd. Leme.
245/2013 – Dr. Ronaldo Onishi - requer nos termos regimentais, para que seja
oficiada a SABESP, para que informe a causa da falta de abastecimento de água
nas residências da Al. Delfino Barbosa Pacheco e o que será feito para
solucionar o problema – Pq. Pinheiros.
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250/2013 – Joyce Marques da Silva – requer seja oficiado o Exmo. Sr.
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
solicitando a instalação de uma Vara da Violência Doméstica e Familiar, visando
a implementação integral da Lei no. 11.340/2006 e a segunda Vara Criminal na
Comarca de Taboão da Serra.
251/2013 – Joice Marques da Silva – requer ao Executivo Municipal,
providencias junto à Eletropaulo para que seja efetuada poda de árvore na Rua
Antonio Pinto Cardoso, no. 227 – Jd. Virgínia.
253/2013 – Carlos Pereira da Silva - requer nos termos regimentais, para que
seja oficiada a Concessionária Citeluz, para que se proceda à implantação de um
ponto de luz na Rua Manoel Leite da Cunha, 394 – Pq. São Joaquim.
261/2013 – Joice Marques da Silva - requer a AES Eletropaulo, seja implantado
sistema de iluminação pública na Alameda existente próximo ao no. 102, da Rua
Izabel Freitas Sassi – Jd. Pazzini.
262/2013 – Joyce Marques da Silva – requer seja oficiado o Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando a
instalação de uma Vara da Violência Doméstica e Familiar, visando a
implementação integral da Lei no. 11.340/2006 e a segunda Vara Criminal na
Comarca de Taboão da Serra.
263/2013 – José Aparecido Alves – requer, seja consignado, nos anais desta
Casa de Leis, Voto de Pesar em virtude do falecimento da Sra. Roseli Passos da
Silva, ocorrido no último dia 20 de outubro de 2013.
267/2013 – Joice Marques da Silva – requer ao Executivo Municipal, junto à AES
Eletropaulo, providências para a poda de árvore na Rua Izabel de Freitas Sassi,
154 – Jd. Santa Terezinha.
268/2013 – José Aparecido Alves – requer para que o Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal, Sr. Carlos Eduardo Nóbrega, envie expediente ao Exmo. Sr.
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para proceder
estudos e posterior criação de uma Vara da Infância e Juventude no município
de Taboão da Serra .
269/2013 – Carlos Eduardo Nóbrega – requer à Mesa, seja consignado em ata
dos trabalhos desta Casa de Leis, Voto de Louvor aos Atletas Mariana Xavier da
Silva e Vinícius Rosa Santana Santos, pelos ótimos resultados obtidos no XXIV
Campeonato Brasileiro de Kung-Fu Wushu, realizado na cidade de Valinhos – SP.
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270/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer, seja oficiada a Concessionária
Cietluz, para que se proceda à poda de árvore situada na Rua Samuel Wainer,
36 – Jd. Sílvio Sampaio.
271/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer, seja oficiada a Concessionária
Cietluz, para que se proceda à troca de lâmpada situada na Rua Júlio César
Acosta Chimenes, 880 – Jd. Leme.
272/2013 – Carlos Pereira da Silva – requer, seja oficiada a Concessionária
Cietluz, para que se proceda à troca de lâmpada situada na Rua Sílvio Pinto
Sampaio, 332 – Jd. Sílvio Sampaio.
273/2013 – José Aparecido Alves – requer, seja consignado, Voto de Pesar em
virtude do falecimento da Sra. Joana Vera Luiz Filha, ocorrido no último dia
10/11/2013.
274/2013 – José Aparecido Alves – requer, seja consignado, Voto de Pesar em
virtude do falecimento da Sra. Elza Cintra de Oliveira, ocorrido no último dia
09/11/2013.
278/2013 - Carlos Eduardo Nóbrega - requer sejam oficiadas as Concessionárias
Citeluz e AES - Eletropaulo, para que tome as devidas providências com relação
às interrupções de fornecimento de energia elétrica em vários bairros do
Município.
279/2013 – Érica Teixeira Franquini – requer seja oficiada a Concessionária AES
- Eletropaulo, para que envie à Câmara Municipal, esclarecimentos referentes às
constantes quedas de energia em nosso município.
280/2013 – Carlos Pereira dos Silva – requer seja oficiada a Concessionária
Sabesp, para que proceda a estudos para o esgoto na canaleta do escadão na
Rua Manoel Leite da Cunha, 257 – Pq. São Joaquim.
281/2013 – Carlos Pereira dos Silva – requer seja oficiada a Concessionária
Citeluz, para que se proceda a melhorias na atual iluminação pública em toda
extensão da Rua Manoel Leite da Cunha – Pq. São Joaquim.
282/2013 – Carlos Pereira dos Silva – requer seja oficiada a Concessionária
Citeluz, para que se proceda a reparos na iluminação pública da Praça situada
na Rua Júlio César Acosta Chimenes, 456 – Jd. Leme.
286/2013 – José Aparecido Alves – requer, seja consignado, Voto de Pesar em
virtude do falecimento da Sra. Cleide Cândida Ferro, ocorrido no último dia
01/12/2013.
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288/2013 – Carlos Pereira dos Silva – requer seja oficiada a Concessionária
Citeluz, para que se proceda o remanejamento de poste, situado na rua
Benedita Helena Rodrigues, alt. do nr. 171 – Jd. Silvio Sampaio.
289/2013 – Carlos Pereira dos Silva - requer nos termos regimentais, seja
oficiada a SABESP, para que se proceda o aumento do muro da canaleta,
localizado na rua Manoel Leite da Cunha, alt. do nr. 257 – Pq. São Joaquim.
290/2013 – Carlos Pereira dos Silva – requer seja oficiada a Concessionária
Citeluz, para que se proceda a troca de 3 lâmpadas, na rua Enaura Maria da
Conceição, alto do nr. 271 – Jd. Silvio Sampaio.
291/2013 – Carlos Pereira dos Silva - requer nos termos regimentais, seja
oficiada a SABESP, para que se proceda a limpeza do esgoto, localizado na rua
Miguel Bianchi – Jd. Clementino.
292/2013 – Carlos Pereira dos Silva - requer nos termos regimentais, seja
oficiada a SABESP, para que se proceda a limpeza do esgoto, localizado na rua
Vitório Bianchi – Jd. Clementino.
293/2013 – Carlos Pereira dos Silva - requer nos termos regimentais, seja
oficiada a SABESP, para que se proceda a limpeza do esgoto, localizado na rua
José Miguel Arcanjo – Jd. Clementino.

Requerimentos/2014:
001/2014 – Joice Marques da Silva - requer seja oficiado o Sr. Prefeito
Municipal, solicitando urgente providência, junto à Eletropaulo, para que seja
efetuada a remoção do poste localizado na rua Benedito José de Oliveira, 86 –
Jd. Kuabara.
004/2014 – Joice Marques da Silva – requer seja consignado nos arquivos do
Poder Legislativo Voto de Louvor a Delegacia da Mulher, na pessoa da Delegada
Dra. Aparecida Alves da Silva, pela inauguração da Brinquedoteca na Estr. das
Olarias, 670 – Jd. Guaciara.
005/2014 – José Aparecido Alves – requer seja consignado nos anais desta Casa
de Leis, Voto de Pesar em virtude do falecimento do Sr. Domingos Josiel
Sepulvera Cavalcante, ocorrido no último dia 19/01/2014.
006/2014 - Joice Marques da Silva – requer ao Executivo Municipal, seja oficiada
a Sabesp para envie a esta Casa de Leis um documento informando sobre todos
os hidrantes funcionais existentes em nossa cidade.
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007/2014 – José Aparecido Alves – requer seja encaminhado à Sabesp para que
seja enviada equipe técnica para realizar o prolongamento da rede de esgoto na
Av. Campinas, no. 547 – Arraial Paulista.
009/2014 – Luiz Alberto Fratini – requer ao Executivo Municipal, cópia de todo o
processo de licitação P-005/2013, concorrência pública e o contrato relativo à
prestação de serviços contínuos de conservação e saneamento do município de
Taboão da Serra (coleta de resíduos domiciliares e públicos), cujo contrato foi
firmado com a Cavo Serviços e Saneamento S/A.
010/2014 - Carlos Pereira da Silva - requer seja oficiada a Citeluz para que se
proceda à implantação de um ponto de luz na Rua Rosa Provencial Delgado, no.
66 – Pq. Pinheiros.
011/2014 - Carlos Pereira da Silva - requer seja oficiada a Citeluz para que se
proceda à melhorias na iluminação pública, em toda extensão da Rua Brasil para
Cristo – Pq. Santa Cruz.
013/2014 – José Aparecido Alves – requer ao Executivo Municipal, que
encaminhe ao Departamento competente e a Polícia Científica do Estado de São
Paulo, para que providencie a reforma do prédio, manutenção e aquisição de
equipamentos para o Instituto Médico Legal - IML / Sistema de Verificação de
Óbitos - SVO, em nosso município.
014/2014 – José Aparecido Alves – requer à Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo – SABESP, vistoria técnica entre as Ruas Vicente
Leporace, Av. Cid Nelson Jordano e Oswaldo Saad - Jd. São Judas e Jd. Scândia,
A cerca de responsabilidades nas enchentes ocorridas no local.
015/2014 – José Aparecido Alves – requer ao Executivo Municipal, que realize
estudos para a implantação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPs III - e
criação de Residência Terapêutica.
017/2014 – Érica Teixeira Franquini – requer seja oficiada a Citeluz, para que
providencie reparos na iluminação pública em toda extensão da Rua Tom Jobim
– Pq. Laguna.
018/2014 – Érica Teixeira Franquini – requer seja oficiada a Empresa
Fervima/Viação Pirajuçara a substituição dos ônibus que tenham 07 (sete) ou
mais anos de uso.
022/2014 – Luzia do Carpo Kapp da Silva – requer ao Executivo Municipal,
estudos e o pronto atendimento para construção do Comitê Intersetorial da
Saúde do Trabalhador – CIST, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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023/2014 - Carlos Pereira da Silva - requer seja oficiada a Citeluz para que se
proceda às melhorias na atual iluminação pública, na Rua Siderópolis com a Rua
Maria Passos Teixeira, ponto final do Circular 02 – Jd. Sílvio Sampaio.
024/2014 - Carlos Pereira da Silva - requer seja oficiada a Citeluz para que se
proceda ao remanejamento do transformador na Rua Albano Leite da Fonseca,
altura do no. 56 (viela) – Jd. Suiná.
031/2014 – Dr. Ronaldo Onishi – requer seja consignado em ata dos trabalhos
desta Casa de Leis, Voto de Louvor à EMEF Ayrton Senna, pela ação em prol do
Dia Mundial do Autismo.
032/2014 – Dr. Ronaldo Onishi – requer seja consignado em ata dos trabalhos
desta Casa de Leis, Voto de Louvor à Sec Munic. de Saúde, pelo empenho e
dedicação na realização da 1ª Semana do Autismo em Taboão da Serra.
033/2014 – Dr. Ronaldo Onishi – requer seja consignado em ata dos trabalhos
desta Casa de Leis, Voto de Louvor aos jornalistas de nossa cidade pelo Dia do
Jornalista, comemorado no dia 07 de abril.
037/2014 – Carlos Eduardo Nóbrega – requer seja oficiado o Secretário de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, Sr. Fernando Grella, solicitando o
imediato retorno do 3° Sargento da Polícia Militar Sr. Sílvio Paulino, à 4ª Cia. do
36° BPM/M da Polícia Militar – Taboão da Serra.
038/2014 – Joice Marques da Silva – requer ao Executivo Municipal seja firmado
convênio junto ao Governo do Estado de São Paulo, para a liberação de recursos
financeiros para a instalação de uma academia ao ar livre na praça localizada na
Rua das Margaridas, 55 – Pq. Assunção.
039/2014 – Dr. Ronaldo Onishi - requer que seja consignado, nos anais desta
Casa de Leis, Voto de Pesar, em virtude do falecimento do Sr. Damião Antonio
da Silva, ocorrido no último dia 22 de março de 2014.
039/2014 – Dr. Ronaldo Onishi - requer que seja consignado, nos anais desta
Casa de Leis, Voto de Pesar, em virtude do falecimento do Sr. Damião Antonio
da Silva, ocorrido no último dia 22 de março de 2014.
(Apresentado como precedente durante a 10ª. Sessão Ordinária,
ocorrida aos 15 de abril e unanimemente aprovado) 040/2014 – Dr.
Ronaldo Onishi - requer que seja consignado, nos anais desta Casa de Leis, Voto
de Pesar, em virtude do falecimento da Sra. Isabela Mozze Vieira Vaz, ocorrido
no último dia 07 de abril de 2014.
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041/2014 – Carlos Pereira da Silva – requer à Concessionária Citeluz, para que
se proceda à revisão na atual iluminação pública situada na Rua João José dos
Reis – Jd. Saint Moritz.
042/2014 – Carlos Pereira da Silva – requer à Sabesp, providências para que se
proceda ao nivelamento entre a tampa de bueiro e o asfalto na Rua João José
dos Reis, 191 – Jd. Saint Moritz.
043/2014 – Dr. Ronaldo Onishi - requer seja consignado, em ata dos trabalhos
desta Casa de Leis, Voto de Louvor ao Grupo Escoteiro Taboão da Serra, em
virtude do transcurso de seu 34° aniversário, ocorrido no último dia 12 de abril
de 2014.
044/2014 – José Aparecido Alves - requer seja consignado, nos anais desta Casa
de Leis, Voto de Louvor ao corredor de rua, Sr. Antônio José da Costa, mais
conhecido como Romarinho.

Indicações/2014:
105/2014 – José Aparecido Alves – desassoreamento e dedetização nas margens do
córrego – Rua Palmital – Jd. Comunitário.
106/2014 – José Aparecido Alves – reforma da calçada da UBS Jd. das Margaridas –
Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jd. das Margaridas.
107/2014 – José Aparecido Alves – reforma da calçada da EMEF Vinícius de Moraes
– Rua Paulo Augusto de Andrade, 350 – Jd. das Margaridas.
108/2014 – José Aparecido Alves – reforma da calçada da EMEI Rosinha – Rua Belo
Monte, 350 – Jd. das Margaridas.
109/2014 – Joice Marques da Silva – estudos para implantação, na rede municipal
de ensino, campanha permanente de combate ao mosquito transmissor da Dengue.
110/2014 – Carlos Eduardo Nobrega – rondas ostensivas e alocação de viatura da
GCM nas proximidades da passarela do Shopping Taboão.
111/2014 – Carlos Eduardo Nobrega – notificação de proprietário para limpeza de
terreno – terreno – Rua Sergio Porto e Av. Ibirama – Jd. Santo Onofre.
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