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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   22/11/2016 – 19:00 Horas 
 
 
REQUERIMENTOS N.ºs 1072 a 1078/16 
 
1072/16 – JUNIOR VAZ – Requer do Prefeito que informe sobre a possibilidade de interceder 
junto à Guarda Civil Municipal, no sentido de implantar intensiva e constante ronda policial nos 
bairros San Marino e Europark. 
 
1073/16 – JUNIOR VAZ – Requer do Prefeito que informe quantos funcionários estão 
designados para trabalhar no canil Municipal, informando os nomes e horário de trabalho. 
 
1074/16 – CARLOS RUBENS AVALLONE JUNIOR – Requer da Provedoria da Santa Casa de 
Misericórdia de Tatuí que informe, quais as providências tomadas para atender à 
legislação que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o 
trabalho de parto. 
 
1075/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Prefeito que informe qual o motivo do 
não cumprimento da Lei Mun. nº 4.999/16, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos 
servidores públicos municipais, em específico no reajuste de 2%, que devia ter sido concedido 
em outubro p.p. 
 
1076/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito que informe se os servidores 
públicos municipais receberão no próximo pagamento o reajuste devido para o mês de 
novembro/16 (2%) e o não concedido no mês de outubro/16 (2%), totalizando 4% conforme 
previsto na Lei Municipal nº 4999/16. 
 
1077/16 – ROSANA DO SUPERMERCADO – Requer do Prefeito que informe se existe a 
possibilidade de realizar a manutenção e retirada dos tapumes que cercam a obra que está 
parada da Praça de Esportes da Fundação Manoel Guedes. 
 
1078/16 – ROSANA DO SUPERMERCADO – Requer do Prefeito que informe se existe a 
possibilidade de capinar e limpar a calçada em volta da obra que está parada da Praça de 
Esportes na Fundação Manoel Guedes. 
 
MOÇÕES N.ºs 438 a 441/16 
 
438/16 – ROSANA DO SUPERMERCADO – Aplausos e Congratulações ao Sr. Isaac Miranda e 
Sr.ª Paula Miranda, presidentes do Atlético Horseball Clube, pela realização do 1º Torneio 
Paulista de Horseball, realizado no último dia 13 de novembro. 
 
439/16 – DR. SAPORITO - Aplausos e Congratulações ao Chefe de Cozinha João Paulo 
Cupperi, pela inauguração do “Lyon Bistrô”. 
 
440/16 – DR. SAPORITO - Aplausos e Congratulações ao Saxofonista Bruno Camargo, por 
ingressar no Conservatório de Lyon, na França. 
 
441/16 – RONALDO DO SINDICATO – Aplausos e Congratulações a Igreja Evangélica 
Assembleia de DEUS no Ipiranga (Congregação Inoccop), pela comemoração ao 16º 
aniversário do Círculo de Oração “Lírio dos Vales”, ocorrido nos dias 18 e 19 deste mês. 



Câmara Municipal de Tatuí 
Edifício Presidente Tancredo Neves 

Telefax: 0 xx 15 3259 8300 
Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP 

Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540 
          Site: www.camaratatui.sp.gov.br  e-mail: webmaster@camaratatui.sp.gov.br 

“Tatuí: Cidade Ternura – Capital da Música” 

 

 
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) 

 

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) 
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018/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre a criação do Depto 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) 

 

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) 

 

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 âmbito do Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí (TATUIPREV). 

(Prazo de Deliberação 29/09/16) 

 

029/16 – EXECUTIVO – Dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 647 de 18 de Fevereiro de 
1965. (Prazo de Deliberação 17/10/16) 

 

030/16 – EXECUTIVO – Altera anexo 1A, da Lei Municipal nº 4.228, de 27 de Julho de 2009 e suas 

alterações, que modifica áreas inseridas na ZU 1 (Zona estritamente Residencial), ZU 3 (Zona 

predominante Residencial) ZU 6 (Zona Mista), para ZU 4 (Zona de Interesse Social). (Prazo de 
Deliberação 17/10/16) 

 

031/16 – EXECUTIVO – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR e dá 

outras providências. (Prazo de Deliberação 03/11/16) 

 

032/16 – EXECUTIVO – Autoriza reforma em imóvel locado para uso de escola municipal. (Prazo de 
Deliberação 03/11/16) 

 

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) 


