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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   25/10/2016 – 19:00 Horas 

 
 
INDICAÇÂO N.º 134/16 

 

134/16 – PROENÇA CABELEIREIRO – Indica a necessidade da implantação de iluminação pública 

na via que liga o Jardim Módena e Residencial Alto do Santa Cruz. 
 

 

REQUERIMENTOS N.ºs 1048 a 1058/16 

 

1048/16 – CARLOS RUBENS AVALLONE JUNIOR – Requer do Ministro das Cidades, do Governo 

Federal, que informe sobre a possibilidade de liberação de recursos (condições e modalidades) 
para o Município de Tatuí, com a finalidade de resolução de um velho problema, cada vez 

maior com o crescimento da cidade, que é a canalização do Ribeirão do Manduca. 

 

1049/16 – CARLOS RUBENS AVALLONE JUNIOR – Requer do Secretário de Saneamento e 

Recursos Hídricos do Estado de SP, que informe sobre a possibilidade de liberação de recursos 
(condições e modalidades) para Tatuí, com a finalidade de resolução de um velho problema, 

cada vez maior com o crescimento da cidade, que é a canalização do Ribeirão do Manduca. 

 

1050/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito que informe em que estágio se 

encontra a reconstrução da ponte do Marapé, especificando previsão de término da obra. 

 
1051/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito que informe, em forma de certidão, 

em que estágio se encontra a obra do canteiro central da Avenida Vice-Prefeito Pompeo Reali, 

especificando a previsão de término da obra. 

 

1052/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito, tendo em vista a resposta aos 
requerimentos n.ºs 809 e 889/16, que informe quem é o Servidor que assina o recebimento das 

mercadorias nas notas fiscais de nº 167.238 (Medicamental), 299658 (Supermed), 37.610 (Farma 

Vision), 26.100 (Futura), 1476275 (Cristália), 758158 (Rioclarense), e qual o regime de contratação 

do Servidor, cargo e lotação. 

 

1053/16 – OSWALDO LARANJEIRA FILHO – Requer do Prefeito que informe sobre a possibilidade 
de ser feita a capinação na Rua Bento Correa Antunes. 

 

1054/16 – OSWALDO LARANJEIRA FILHO – Requer do Prefeito que informe sobre a possibilidade 

de ser feita a capinação na Rua Lázaro Jonas Simões de Almeida, no Residencial Village. 

 
1055/16 – OSWALDO LARANJEIRA FILHO – Requer do Prefeito que informe sobre a possibilidade 

de ser feita a capinação na Rua São Martinho. 

 

1056/16 – PROENÇA CABELEIREIRO – Requer do Prefeito que informe se a verba do Governo 

Federal do PAC 2 para a construção do CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), veio para o município. 

 
1057/16 – PROENÇA CABELEIREIRO – Requer do Prefeito que informe sobre a possibilidade de 

colocar placas de proibido estacionar das 4:00 às 12:00 nas ruas onde acontecem as feiras livres. 

 

1058/16 – JOB DOS PASSOS MIGUEL – Requer do Prefeito que informe quais as razões que 

motivaram a retirada dos banheiros químicos das feiras públicas municipais após as eleições de 
2016. 
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MOÇÃO N.º 435/16 

 

435/16 – MARQUINHO DA SANTA CASA – Aplausos e Congratulações à HAMBURGUERIA B&k, na 

pessoa de seus proprietários Sr. Douglas Belás e Gabriela Marigo, em razão do brilhante e notável 

trabalho de destaque em 1 ano e 4 meses de atividade em nossa cidade. 

 
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 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) 

 

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) 


