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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   06/09/2016 – 19:00 Horas 

 
 
INDICAÇÕES N.ºs 124 e 125/16 
 
124/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Indica a necessidade de providenciar a 
instalação de uma lombada ou outro equipamento redutor de velocidade na Rua Gilson 
Francisco Rodrigues, altura do nº 325, Jd. São Conrado. 
 
125/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Indica a necessidade de providenciar a 
instalação de uma lombada ou outro equipamento redutor de velocidade na Rua José 

Beltrami, altura do nº 76, Pq. San Raphael. 
 

 

REQUERIMENTOS N.ºs 942 a 964/16 
 
942/16 - CARLOS RUBENS AVALLONE JUNIOR – Requer do Prefeito que informe de 
quem é a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo no SUS, que 
fazem parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), bem como 
se foram retirados alguns ítens dessa lista, destacando, no caso, os mais procurados pelos 
pacientes atendidos pelo SUS. 
 
943/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Prefeito que informe quais são as 
clínicas que a Secretaria de Saúde mantém convênio e qual a quantidade de exames 
realizados em cada uma delas, especificando todos os exames e onde são realizados. 
 
944/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Prefeito que informe se o repasse 
feito à Santa Casa de Misericórdia de Tatuí está em dia e se este hospital está prestando 
contas, repassando os respectivos valores a seus prestadores conforme contratualização.  
 
945/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer  do Prefeito informar sobre o serviço de 

conserto da guia e sarjeta em frente dos imóveis nºs 154 e 140 da Alameda Ari Barroso, 
reportando-se a informação do Secretário de Infraestrutura, M. Ambiente e Agricultura, ao 
informar o processo Nº 1.330/16. 
 
946/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao 
requerimento nº 710/16, informar sobre viabilidade de construção da estrada municipal 
constante do requerimento mencionado. 
 
947/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao 
requerimento Nº 358/16, informar sobre terminal Urbano de Ônibus e bilhete único, 
conforme promessa constante de seu "Plano de Governo". 
 
948/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. Nº 

359/16, prestar informações sobre plantio de árvores ao lado da usina de reciclagem, 
conforme informações desencontradas constantes das respostas aos requerimentos 285, 
738 e 1.273/15. 
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949/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. Nº 
360/16, informar se foi aplicada herbicida para limpeza de áreas verdes, canteiros centrais 
e terrenos públicos. 
 

950/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. Nº 
362/16, informar se ainda terá tempo para criar Nova Rodoviária, prometida no seu "Plano 
de Governo". 
 

951/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. Nº 
363/16, informar se ainda terá tempo para criar 4 unidades de Base móvel para a Guarda 
Municipal, prometida na campanha eleitoral de 2012. 
 
952/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. Nº 

364/16, informar se continua estudando a criação de Postos Veterinários, prometidos na 
campanha eleitoral de 2012. 
 
953/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. Nº 
365/16, informar quantas e em que locais construiu UBS nas zonas rurais do Município, 
prometidas na campanha eleitoral de 2012. 
 
954/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. Nº 
393/16, informar sobre conservação das vias públicas do Portal das Nogueiras e outros 
serviços. 
 
955/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao 
requerimento nº 704/16, informar sobre cumprimento de notificação expedida pelo Poder 
Público. 
 
956/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face resposta ao req. nº 703/16 e 
sabendo que chegou parte do material, informar quando serão construídas as guaritas 
solicitadas. 
 

957/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta ao req. Nº 
679/16, informar sobre serviços executados por máquinas particulares. 
 
958/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta ao req. Nº 
678/16, informar sobre limpeza na Base da Guarda Municipal do Distrito da Americana. 
 
959/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. Nº 
708/16, informar se terá tempo final para realizar os serviços constantes do Ofício nº 
350/16, referidos nos requerimentos 102, 708 e 709/16. 
 
960/16 - MÁRCIO DO SANTA RITA - Requer do Prefeito, face a resposta dada ao req. nº 
706/16, informar quais os Edifícios Históricos Tombados que estavam programados para 
as festividades dos 190 anos do Município. 

 
961/16 - RONALDO DO SINDICATO – Requer do Prefeito que informe sobre a 
possibilidade de ser disponibilizado “Ônibus equipados com Banheiro (WC)” para 
universitários portadores de Diabetes que estudam em outras cidades, pelo motivo da 
doença desenvolver incontinência urinária. 
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962/16 - PROENÇA CABELEIREIRO – Requer do Prefeito informações de como funciona o 
sistema de concessão, via judicial, dos remédios que não estão na lista do SUS e os 
chamados de “alto custo”. 
 
963/16 – PROENÇA CABELEIREIRO – Requer do Prefeito que informe para quando está 
previsto a realização dos serviços de limpeza da Rua Jaqueline Poles, no Jardim Wanderley.  
 
964/16 – OSWALDO LARANJEIRA FILHO – Requer do Prefeito que informe sobre a 
possibilidade de refazer a pintura de sinalização de solo na Rua Antonio Henrique da Silva.  
 
 

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) 
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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) 
 
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 púiblico para 
"bolsão de caminhões" e dá outras providências. (Prazo de deliberação 02/09/16) 
 
 
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) 


