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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   05/07/2016 – 19:00 Horas 

 
INDICAÇÃO N.º 111/16 
 
111/16 – PROENÇA CABELEIREIRO – Indica a necessidade da limpeza e colocação de placas de 
proibido jogar lixo e entulho na Praça Mário Cóscia, no Jardim XI de Agosto. 
 
 
REQUERIMENTOS N.ºs 808 a 814/16 
 
808/16 - RONALDO DO SINDICATO - Requer do Prefeito que informe sobre a possibilidade de 
oferecer algum programa para qualificação profissionalizante para trabalhadores que perdem seus 
empregos, no segmento metalúrgico. 
 
809/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Prefeito que envie cópia de todas as notas 
fiscais e seus respectivos comprovantes de entrega dos medicamentos injetáveis comprados durante 
o mês de abril de 2016. 
 
810/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Prefeito que informe, através de certidão, se o 
medicamento constante do pedido de compra direto nº 1730/0-2016 – requisição 2606/2016 foi 
devidamente entregue pelo fornecedor devendo ser enviado o devido comprovante de entrega e saída 
do medicamento. 
 
811/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Prefeito que informe quais medidas foram 
tomadas em relação à indicação de nº 085/16 (necessidade de notificar o proprietário do terreno 
baldio localizado na Rua Simeão Sobral, ao lado do nº 173 para que proceda urgente sua limpeza). 
 
812/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Prefeito que informe para quando está 
prevista a manutenção preventiva e/ou reforma da Ponte do Jardim Lírio. 
 
813/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Conservatório de Tatuí que informe a esta 
casa de leis porque é necessário a realização de exame para ingresso aos estudos musicais de 
crianças e jovens de Tatuí e qual é a proporção de alunos que estudam no conservatório, Tatuí 
e outras cidades. 
 
814/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Conservatório de Tatuí que informe como 
vem sendo a forma de utilização do alojamento “Prof. João Eurico de Melo Toledo”, quantos 
alunos lá estão alojados e se há cobrança pela estadia. 
 
 
MOÇÕES N.ºs 339 e 340/16 
 
339/16 - OSÉIAS ROSA - Aplausos e Congratulações aos alunos do CENEP – Tatuí, ao Prof.º 
Manuel Ávila, Coordenadora Vanessa Moraes, Diretora Rosana Santos e ao Sr. Ângelo Cesar 
Carvalho, Proprietário do Colégio CENEP, pela realização do curso técnico de Radiografia e 
Especialização em Tomografia e Ressonância Magnética, que no futuro poderá suprir a necessidade 
do Sistema de Saúde do Município. 
 
340/16 – PROENÇA CABELEIREIRO – Aplausos e Congratulações para o Empresário João 
Alexandre Vieira Júnior, pela inauguração do Varejão Vieira Junior II, ocorrido no último dia 25 de 
Junho de 2016 na cidade de Cerquilho. 
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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) 
 
044/15 – EXECUTIVO – Altera o Art. 4º da Lei Mun. nº 4.106, de 07/07/08, que cria o Fundo Municipal 
de Trânsito e Transporte e acrescenta dispositivos a Lei Mun. nº 3.250, de 03/07/00. (Prazo de 

deliberação 22/02/16) 
 
046/15 – EXECUTIVO - Define a destinação dos imóveis de propriedade do Município, para a implantação 
de Habitações de Interesse Social - HIS e dá outras providências. (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 parágrafo 8º ao Artigo 8º da Lei Municipal nº 4.288, de 27/07/2009, 
que dispõe sobre o uso e ocupação/parcelamento do solo de Tatuí. (Prazo de deliberação 15/04/16) 
 
004/16 – EXECUTIVO – Estabelece Jornada de Trabalho para os Cargos de Agente Comunitário de Saúde. 
(Prazo de deliberação 27/04/16) 
 
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 e dá outras providências. (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 determina a Lei nº 13.146, art. 119 de 06/07/15. (Prazo de deliberação 29/06/16) 
 
005/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. (Prazo de 
deliberação 30/06/16) 

 
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 29/06/16) 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 
 
002/15 – EXECUTIVO - Altera dispositivos da Lei Complementar 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) 


