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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   29/11/2016 – 19:00 Horas 
 
 

REQUERIMENTOS N.ºs 1079 a 1086/16 
 

 
1079/16 – EDUARDINHO AMIGO DO POVO – Requer do Prefeito que informe 
sobre a possibilidade de passar a ser patrimônio definitivo da Guarda Civil 

Municipal, os instrumentos hoje utilizados pela Banda Marcial da Corporação. 
 
1080/16 – BOSSOLAN DA RÁDIO – Requer da MESA, a Retirada e 

Arquivamento do Projeto de Lei nº 070/14, que dispõe sobre a implantação do 
sistema de transporte Municipal “Ônibus da Solidariedade”. 

 
1081/16 – BOSSOLAN DA RÁDIO – Requer da MESA, a Retirada e 
Arquivamento do Projeto de Lei nº 078/15, que dispõe sobre a regulamentação 

da remoção de veículos ou carcaças abandonadas nas vias públicas. 
 

1082/16 – DR. SAPORITO – Requer da MESA, a Retirada e Arquivamento do 
Projeto de Lei nº 084/15, que dispõe sobre a fixação de prazo para a realização 
de consultas médicas e exames de saúde pela rede pública municipal, para 

pacientes com idade igual a sessenta anos, portadores de deficiência e 
menores de dezoito anos. 
 

1083/16 – DR. SAPORITO – Requer da MESA, a Retirada e Arquivamento do 
Projeto de Lei nº 034/16, o qual dispõe sobre o embarque e o desembarque dos 

usuários do transporte público municipal com deficiência física que implique 
redução da mobilidade ou com deficiência visual. 
 

1084/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA - Requer do Prefeito que informe se as 
leis municipais de sua autoria, nº s 4.768, 4.818, 4.827, 4.890, 4.893, 4.993 e 

5.007, foram devidamente regulamentadas e se as mesmas estão sendo cumprida. 
 
1085/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito que informe se o 

Poder Executivo irá arcar com os custos do conserto da Van, emprestada, de 
propriedade da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. 
 

1086/16 - MARQUINHO DA SANTA CASA – Requer do Prefeito que informe se o 
Poder Executivo já devolveu a ambulância emprestada da Santa Casa de 

Misericórdia de Tatuí. 
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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) 

 
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 4.288/09, 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) 
 
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) 

 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
PROJETO 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) 


