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P A U T A   D A   S E S S Ã O   O R D I N Á R I A 
D O   D I A   04/10/2016 – 19:00 Horas 

 

REQUERIMENTO N.º 1026/16 
 
1026/16 - OSWALDO LARANJEIRA FILHO – Requer do Prefeito que informe sobre a possibilidade 
da instalar uma lombada na Rua Roque Bueno de Miranda, no Bairro São Conrado. 
 

O R D E M   D O   D I A 
 

PROJETOS DE LEI: 
 

023/15 – EXECUTIVO – Insere o Parágrafo 5º ao art. 3º e altera a redação do dispositivo ZU12, do 
art. 4º, ambos da Lei Mun. nº 4.228, de 27/07/09, que dispõe sobre o uso ocupação/parcelamento do 
solo no município de Tatuí e dá outras providências. (Prazo de deliberação 31/08/15) 
 

046/15 – EXECUTIVO - Define a destinação dos imóveis de propriedade do Município, para a 
implantação de Habitações de Interesse Social – HIS. (Prazo de deliberação 16/03/16) 
 

047/15 – EXECUTIVO - Autoriza a desafetação de uma área de terras de propriedade do Município, 
conforme específica. (Prazo de deliberação 16/03/16) 
 

001/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre a criação de vagas no Quadro da Prefeitura Municipal de Tatuí, 
e dá outras providências. (Prazo de deliberação 15/04/16) 
 

002/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre a criação de cargo no Quadro da Prefeitura Municipal de Tatuí, 
e dá outras providências. (Prazo de deliberação 15/04/16) 
 

003/16 – EXECUTIVO – Acrescenta o § 8º ao Art. 8º da Lei Mun. nº 4.288, de 27/07/09, que dispõe 
sobre o uso e ocupação/parcelamento do solo de Tatuí. (Prazo de deliberação 15/04/16) 
 

006/16 – EXECUTIVO - Autoriza regularização de construções e desmembramento de lotes com 
construções multifamiliares já edificadas em desacordo com a Lei Municipal nº 4.228/09 e alterações 
- Lei de Uso e Ocupação/Parcelamento do Solo, Lei Mun. nº 3.885/06 - Plano Diretor Municipal nº 
1.963/88 - Código de Obras e Legislação Sanitária. (Prazo de deliberação 18/05/2016) 
 

009/16 – EXECUTIVO – Autoriza a desafetação de uma área de terras de propriedade do Município, 
conforme especifica (Prazo de deliberação 01/06/16) 
 

010/16 – EXECUTIVO – Autoriza a desafetação de uma área de terras de propriedade do Município, 
conforme especifica (Prazo de deliberação 01/06/16) 
 

012/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre alteração de Lei, criando percentual de condutor de Táxi com 
deficiência, conforme a Lei nº 13.146, art. 119 de 06/07/15. (Prazo de deliberação 29/06/16) 
 

013/16 – EXECUTIVO – Autoriza o Município de Tatuí a contratar com a DESENVOLVE SP – Agência 
de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 
providências. (Prazo de deliberação 04/07/16) 
 

014/16 – EXECUTIVO – Cria o Projeto “Anjos da Guarda de Tatuí” para desenvolver trabalhos de 
educação, saúde, cidadania, segurança e prevenção às drogas nas escolas municipais. (Prazo de 
deliberação 05/08/16) 
 

015/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre alteração da redação do “caput” e seus §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº 4.941, de 07 de abril de 2015. (Prazo de deliberação 11/08/16) 
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016/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher e dá outras providências. (Prazo de deliberação 17/08/16) 
 
017/16 – EXECUTIVO – Revoga o artigo 24 da Lei Municipal nº 3.770, de 20 de dezembro de 2005. 
(Prazo de deliberação 17/08/16) 
 
018/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre a criação do Departamento Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida e dá outras providências. (Prazo de deliberação 
24/08/16) 
 
020/16 – EXECUTIVO – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.228/09, de 27 de julho de 2009, 
que dispõe sobre o Uso e ocupação/Parcelamento do Solo no Município de Tatuí e dá outras 
providências. (Prazo de deliberação 22/08/16) 
 
021/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre parcelamento de débitos junto ao Instituto de Previdência 
Própria do Município de Tatuí - TATUIPREV e dá outras providências. (Prazo de deliberação 
24/08/16) 
 
022/16 – EXECUTIVO – Insere áreas de terras objeto das matrículas do CRI sob nº 52.560, e nº 
52.561, no perímetro urbano, para fins de Regularização Fundiária. (Prazo de deliberação 
24/08/16) 
 
023/16 – EXECUTIVO – Autoriza a Prefeitura Municipal de Tatuí a promover a concessão de direito 
real de uso, nos termos do § 1º do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e dá outras providências. 
(Prazo de deliberação 26/08/16) 
 
024/16 – EXECUTIVO – Altera a Lei Municipal nº 4.775, de 13 de Junho de 2013 na forma que 
menciona. (Prazo de deliberação 01/09/16) 
 
019/16 – EXECUTIVO - Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de um bem público para 
"bolsão de caminhões" e dá outras providências. (Prazo de deliberação 02/09/16) 
 
025/16 – EXECUTIVO – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4228/09, de 27 de julho de 2009, 
que dispõe sobre o uso e ocupação/parcelamento do solo no município de Tatuí e dá outras 
providências. (Prazo de Deliberação 14/09/16) 
 
026/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre a modernização da Administração Tributária Municipal, em 
especial do procedimento fiscal tributário e da estruturação da fiscalização tributária Municipal e dá 
outras providências. (Prazo de deliberação 14/09/16) 
 
027/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre a criação vagas no Quadro da Prefeitura Municipal de Tatuí, e 
dá outras providências. (Prazo de Deliberação 19/09/16) 
 

028/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre abertura de um crédito adicional especial conforme 
especificação, no ambito do Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí (TATUIPREV). 
(Prazo de Deliberação 29/09/16) 
 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR: 
 
002/15 – EXECUTIVO - Altera dispositivos da Lei Comp. nº 6, de 04/11/09, que reorganiza o Regime 
Próprio de Previdência Social do Município e cria o Instituto de Previdência Social dos Funcionários 
Municipais de Tatuí - TATUIPREV, e dá outras providências. (Prazo de deliberação 01/10/15) 
 
001/16 – EXECUTIVO – Altera o artigo 23 da Lei Complementar nº 006, de 04 de novembro de 2009 
e dá outras providências. (Prazo de deliberação 11/08/16) 




