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4ª. SESSÃO ORDINÁRIA

23 DE FEVEREIRO DE 2021

RELAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Da correspondência recebida do Executivo:
1. Ofício no. 18/2021, datado de 09 de fevereiro de 2021, enviando projeto de lei de
autoria do Executivo Municipal, e que dispõe sobre: “Acordo de parcelamento do
pagamento de contribuições previdenciárias patronais ao RPPS, suspensas em razão
da pandemia do novo Coronavírus (covid – 19).”
2. Ofício no. 19/2021, datado de 10 de fevereiro de 2021, enviando projeto de lei de
autoria do Executivo Municipal, e que dispõe sobre: “Altera a redação do artigo 6º.
da Lei no. 2362, de 08 de fevereiro de 2021.” (lei do orçamento/2021)
3. Ofício no. 20/2021, datado de 10 de fevereiro de 2021, enviando projeto de lei
Complementar, de autoria do Executivo Municipal, e que dispõe sobre alteração da
contribuição previdenciária dos servidores municipais de Taboão da Serra, através de
nova redação a dispositivos que especifica da Lei Complementar nº 141, de
22/06/2007 e dá outras providências

Da correspondência recebida de diversos:

- não houve –

Da Correspondência expedida:

- não houve –
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PROPOSTAS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA APRESENTADAS:
- não houve –
PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES APRESENTADOS:
(Objeto de Apreciação na 3ª. SE/2021) Projeto de Lei Complementar no.
001/2021 de autoria do Executivo Municipal, e que dispõe sobre alteração da
contribuição previdenciária dos servidores municipais de Taboão da Serra, através de
nova redação a dispositivos que especifica da Lei Complementar nº 141, de
22/06/2007 e dá outras providências

PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS APRESENTADOS:

(Apresentado como precedente e aprovado por força de regime de
urgência especial na 3ª. SO/2021) Projeto de Lei n.º 008/2021, de autoria do
Executivo Municipal, e que dispõe sobre: “Concessão de auxílio emergencial e cestas
básicas aos permissionários do serviço de Transporte Escolar no Município e dá
outras providências”.
Projeto de Lei n.º 009/2021, de autoria da Vereadora Erica Franquini, e que dispõe
sobre: “A obrigatoriedade do município de Taboão da Serra, fornecer os
medicamentos nas redes públicas de saúde aos pacientes que apresentem receitas
prescritas por médicos particulares, conveniados ou cooperados a planos de saúde,
mesmo que não atendidos pelo SUS, e dá outras providências”.
Projeto de Lei n.º 010/2021, de autoria do Vereador Carlos Pereira da Silva, e que
dispõe sobre: “Institui o Sistema Municipal e Estabelece um marco regulatório para
distribuição de medicamentos em domicílio a pacientes com enfermidades
imunológicas a cargo da rede de assistência farmacêutica do sistema Único de Saúde
– SUS, durante o período de vigência de estado de emergência em saúde pública de
importância nacional, em caso de catástrofes ou de circunstâncias graves que afetem
a vida da população do Município de Taboão da Serra”.
(Objeto de Apreciação na 3ª. SE/2021) Projeto de Lei n.º 011/2021, de autoria
do Executivo Municipal, e que dispõe sobre: “Altera a redação do artigo 6º. da Lei
no. 2362, de 08 de fevereiro de 2021.” (lei do orçamento/2021)
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(Objeto de Apreciação na 3ª. SE/2021) Projeto de Lei n.º 012/2021, de autoria
do Executivo Municipal, e que dispõe sobre: “Acordo de parcelamento do pagamento
de contribuições previdenciárias patronais ao RPPS, suspensas em razão da
pandemia do novo Coronavírus (covid – 19).”

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS
- não houve –
PROJETOS DE RESOLUÇÕES APRESENTADOS
- não houve -

Observação:
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Nos termos da disciplina do artigo 164 do Regimento Interno da Câmara
Municipal, as proposições da Legislatura 2017-2020 foram remetidas aos
arquivos próprios.

Regimento Interno da Câmara Municipal
“Art. 164 No

início de cada Legislatura a Mesa ordenará o arquivamento de
todas as proposições, apresentadas na Legislatura anterior, que estejam
sem parecer ou com parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação e
ainda não submetidas à apreciação do Plenário.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de Lei, de
Resolução ou de Decreto Legislativo, com prazo fatal para deliberação,
cujos autores deverão, preliminarmente, ser consultados a respeito.
§ 2º Cabe a qualquer Vereador, mediante requerimento dirigido ao
Presidente, solicitar o desarquivamento de projetos, e o reinício da
tramitação regimental, com exceção daqueles de autoria do Executivo.”

Requerimentos/2021:

(unanimemente aprovado na 3ª. SO) 001/2021 – Manoel Nezito – voto de pesar
– Falecimento do Sr. Osvaldo dos Santos Jerônimo, recentemente ocorrido.
(unanimemente aprovado na 3ª. SO) 002/2021 – Manoel Nezito – voto de pesar
– Falecimento da Sra. Maria Lucia Pereira dos Santos Nascimento, recentemente
ocorrido.
(unanimemente aprovado na 3ª. SO) 003/2021 – Sandro Ayres – voto de pesar
– Falecimento do Sr. Geraldo Paulo de Andrade, recentemente ocorrido.
(retirada e adaptada para adequação de Indicação) 004/2021 – Luzia Aprígio
– requer providências junto ao Executivo Municipal, solicitando iluminação pública na
quadra esportiva da rua Ivoti, Jd. Record.
Indicações/2021:
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001/2021 – Erica Teixeira Franquini – realização de operação tapa-buraco – Rua
Raimundo do Nascimento Oliveira, altura do no. 320 – Cidade Intercap.
002/2021 – Erica Teixeira Franquini – realização de operação tapa-buraco – Avenida
Intercap – Cidade Intercap.
003/2021 – Erica Teixeira Franquini – providências de reparo – buraco – Rua Rogerio
Nuvolara – altura do no. 94 – Jardim Santa Cruz.
004/2021 – Erica Teixeira Franquini – troca de lâmpada – escadão na Rua Iracema
Senna Cerqueira – Cidade Intercap.
005/2021 – Erica Teixeira Franquini – recapeamento – Rua Governador Leonel
Brizola – Jardim Record 2.
006/2021 – Erica Teixeira Franquini – limpeza de bueiros (boca de lobo) – Avenida
Intercap.
007/2021 – Luzia Aprígio – revitalização de área pública – proximidades da rua Júlio
Cesar Acosta Chimenez, Rua Sideropólis, Rua Enaura Maria da Conceição – Jd. silvio
Sampaio.
008/2021 – Luzia Aprígio – implantação de consultório odontológico na usina –
atendimento aos funcionários.
009/2021 – Luzia Aprígio – atendimento de urgências odontológicas (aos finais de
semana) no Pronto Socorro Antena – tratamentos odontológicos diversos.
010/2021 – Luzia Aprígio – construção de laje (cobertura) no piscinão do CSU Parque Pinheiros, para futura opção de implantação de área de lazer com praça,
playground, academia ao ar livre e outros.
011/2021 – Luzia Aprígio – limpeza do piscinão do CSU – Pq. Pinheiros.
012/2021 – Luzia Aprígio – requer providências junto ao Executivo Municipal,
solicitando iluminação pública na quadra esportiva da rua Ivoti, Jd. Record.
013/2021 – Anderson Nobrega – alocação de viatura da GCM (Guarda Civil
Municipal) no CSU (no local onde ficava a base fixa que atualmente está sendo
reformada), principalmente no período das 04:30 h às 06:30 h.
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