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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   11/10/2016 – 19:00 Horas 

 
 

INDICAÇÕES N.ºs 128 a 130/16 
 

128/16 – MÁRCIO DO SANTA RITA - Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos nas 
ruas e avenidas de nossa cidade. 

 

129/16 – MÁRCIO DO SANTA RITA - Indica a necessidade de fazer o conserto da sarjeta na 

confluência da Avenida Firmo Vieira de Camargo com a Rua Santa Terezinha.  

 
130/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA - Indica a necessidade de realizar operação tapa buracos 

na Rua Isaltino Campos Vieira, altura do nº 34, na Vila Angélica. 
 
 

REQUERIMENTOS N.ºs 1027 a 1038/16 
 

1027/16 – EDUARDINHO AMIGO DO POVO – Requer do Prefeito que informe qual a razão da 

Associação Coral da Cidade de Tatuí “Profº José dos Santos” não se enquadrar ao direito do 

recebimento da subvenção municipal. 

 

1028/16 – MÁRCIO DO SANTA RITA – Requer do Prefeito que informe qual o motivo de não ter sido 
depositado nas contas bancárias os valores dos vencimentos do mês de setembro, dos servidores 

contratados para a coleta de lixo. 

 

1029/16 – MÁRCIO DO SANTA RITA – Requer do Prefeito que informe qual providência tomará 

referente aos objetos estragados (televisores, luminárias, madeiras, panos velhos, pneus, etc.) que se 
encontram depositados a céu aberto na Usina de Reciclagem Municipal. 

 

1030/16 – MÁRCIO DO SANTA RITA – Requer do Prefeito que informe qual o número de servidores 

nomeados em comissão desde o início do ano de 2013 até a dia 30 de setembro de 2016 e no mesmo 

sentido os nomeados em cargo de confiança. Informar ainda quantos foram exonerados no mesmo 

período. 
 

1031/16 – MÁRCIO DO SANTA RITA – Requer do Prefeito informações referentes ao valor recebido 

pela Prefeitura do Governo Estadual para a construção da ponte do Marapé, bem como sobre o 

andamento da obra.  

 
1032/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Secretário Municipal de Saúde que 

informe quantas cirurgias eletivas foram e estão sendo realizadas através da contratualização 

entre Prefeitura e Santa Casa no ano de 2016, especificando. 

 

1033/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Secretário Municipal de Saúde que 

informe quais são as equipes médicas que dão retaguarda ao Pronto Socorro Municipal, 
especificando os médicos e especialidades.  

 

1034/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito que informe quais são as equipes 

médicas que dão retaguarda ao Pronto Socorro Municipal, especificando os médicos e especialidades. 

 
1035/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Secretário Municipal de Saúde que 

informe quantos veículos estão sendo locados por esta Secretaria e quais seus valores, 

discriminando-os. 
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1036/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito que informe quantos veículos estão 

sendo locados por esta Prefeitura e quais seus valores, discriminando-os. 
 

1037/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Secretário Municipal de Saúde que 

informe quantos veículos esta Prefeitura possui, onde são utilizados, especificando os mesmos 

e locais de uso. 

 

1038/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito que informe quantos veículos a 
Prefeitura possui, onde são utilizados, especificando os mesmos e locais de uso.  

 

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) 


