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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   01/08/2017 – 19:00 Horas 
 

INDICAÇÕES: N.ºs 595 a 608/17 
 

595/17 – Indica a necessidade de recolocar corretamente as lajotas na Rua Prudente de Moraes, 

altura do nº 1301, no Bairro Santa Cruz. 

Autoria: LUIS DONIZETTI VAZ JUNIOR 

 
596/17 – Indica a necessidade da colocação de uma lombada na Rodovia João Florico, próximo ao 

¨bar do Toninho¨, localizada no Bairro dos Mirandas, nesta cidade. 

Autoria: PROF. MIGUEL 

 

597/17 – Indica a necessidade de molhar regularmente as ruas do Bairro dos Fragas. 

Autoria: PROF. MIGUEL 
 

598/17 – Indica a necessidade de providenciar atendimento do PAT, nos bairros mais afastados do 

município, aos sábados no período das 10h00 às 14h00 em prédios municipais. 

Autoria: PROF. MIGUEL 
 

599/17 – Indica a necessidade de refazer as sinalizações de solo, nas ruas da Vila Angélica. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

600/17 – Indica a necessidade de efetuar a troca de lâmpadas queimadas nas ruas da Vila Angélica. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 
601/17 – Indica a necessidade de construir rampas de acessibilidade de cadeirantes nas vias 

públicas, da Vila Angélica. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

602/17 – Indica a necessidade de aumentar o efetivo de garis, na Vila Angélica. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

603/17 – Indica a necessidade de recuperar a malha asfáltica da Rua Antônio de Souza Quevedo, 

defronte ao nº 95, na Vila Angélica. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 
604/17 – Indica a necessidade de revitalizar e implantar academia ao ar livre e playground, na Praça 

da Vila Menezes. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

605/17 - Indica a necessidade de colocar lombada na Rua José Ribeiro de Menezes próximo à escola 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

606/17 – Indica a necessidade de refazer as sinalizações de solo e colocar placas na Rua José 

Ribeiro de Menezes, na Vila Menezes. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 
607/17 – Indica a necessidade de colocar um abrigo no ponto de ônibus sentido bairro na rua 

Teófilo Andrade de Gama, próximo a rotatória, pois no sentido Centro já possui tal benfeitoria. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
 

608/17 - Indica a necessidade de proceder à construção de uma lombofaixa na Rua José Antônio de 
Souza, defronte ao número 154, na Vila São Lázaro. 

Autoria: JOÃO ÉDER ALVES MIGUEL 
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REQUERIMENTOS N.ºs 852, 872 a 874 e 908 a 962/17 

 

 

852/17 – Requer da Mesa a RETIRADA dos Projetos de Lei nº 015 e 016/17, de sua autoria. 
Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

872/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar um Ecoponto às margens 

da Rodovia Antonio Romano Schincariol, na região do Jardim Wanderley. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 
873/17 – Requer da Elektro Eletricidade e Serviços S.A para que faça uma vistoria nas ruas 

do Bairro Astória, no sentido de trocar as lâmpadas queimadas das ruas do bairro. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

874/17 – Requer da Prefeita que informe se as lajotas que estão sendo instaladas no Bairro Jardim 
Wanderley são de 8 cm, e se não seria ideal que, devido ao bairro ser em declive que fosse instalada 

lajotas de 10 cm, se foi feito um estudo de compactação de solo do referido bairro, se não o que 

impede a realização desse referido procedimento antes da instalação das lajotas ecológicas. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

908/17 – Requer do Deputado Federal Luiz Lauro Filho, para que informe sobre a 
possibilidade de incluir Tatuí nas emendas impositivas da Bancada Paulista, para que o 

município seja beneficiado com a doação de maquinário agrícola, manutenção de estradas 

rurais, além de aquisição de veículos e equipamentos para a Saúde. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 
909/17 - Requer da Prefeita que encaminhe cópia da ata e lista de presença do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Social, da reunião em que foram concedidos à empresa Unimed 

Tatuí os benefícios da Lei Municipal nº 3.944/07 (Pró-Tatuí). 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

910/17 - Requer do Secretário de Saúde que informe sobre a oferta de consultas medicas nas 
unidades básicas de saúde do município. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

911/17 - Requer da Prefeita que informe quantos exames (laboratoriais, imagem, etc.) foram 

realizados pela Secretaria Municipal de Saúde e quantos ainda aguardam realização, especificando. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

912/17 - Requer do Secretário de Saúde que informe quais cirurgias de alta complexidade 

são liberadas pela Divisão Regional de Saúde – DRS Sorocaba aos nossos munícipes e qual 

seu tempo médio de espera, especificando. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
 

913/17 – Requer da Prefeita que informe para quando está previsto o início da castração de cães e 

gatos em nosso Município. 

Autoria: JOAQUIM AMADO QUEVEDO 

 
914/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de executar os serviços de 

recuperação, manutenção e melhorias nas condições da Rua Teófilo de Andrade Gama, entre os 

números 1400 e 2000. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
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915/17 – Requer da Prefeita que informe, por meio de certidão, qual servidor é responsável pela 

manutenção e limpeza dos Cemitérios de nossa cidade, qual o horário de funcionamento do setor 

administrativo e da abertura ao público para visita, bem como informe sobre a existência de 

patrulhamento de segurança no interior dos Cemitérios. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

916/17 – Requer da Prefeita que informe, por meio de certidão, qual o servidor é responsável pelo 

setor de pintura de prédios públicos, qual a tinta que foi utilizada na pintura do Ponto Socorro na 

data de 14 de julho de 2017 (detalhando marca, produto, código, lote e validade), se esse material 

era o indicado para pintura do local, e por fim, para que informe qual empresa fornece essa tinta. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 
 

917/17 – Requer da Prefeita que informe, em forma de certidão, acerca do cumprimento integral da 

Lei Municipal nº 4.893, de 02 de dezembro de 2014. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 
918/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de atender a reivindicação dos 

munícipes do Jardim Juliana, que representados pelo Senhor Vlader Tobias, requerem a colocação 

de lombada na Rua Georgina Pieroni Lincoln, próximo ao nº 264.  

Autoria: LUIS DONIZETTI VAZ JUNIOR 

 

919/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de implantar o serviço de Utilidade 
Pública: Central de Perdidos e Achados, que, por ser matéria de competência exclusiva do Poder 

Executivo, estamos anexando um Anteprojeto de Lei, que trata da citada implantação e que poderá 

auxiliar na elaboração de Projeto de Lei final. 

Autoria: LUIS DONIZETTI VAZ JUNIOR 

 
920/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da Rua Professor Oracy Gomes 
retorne a ser mão dupla em toda a sua extensão. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

921/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a viabilidade de alterar a mão de direção da Rua 

Otávio de Azevedo, no trecho entre a Avenida Vice-Prefeito Pompeo Reali e a esquina da Rua Eugênio 

de Camargo Barros. 
Autoria: JAIRO MARTINS 

 

922/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da limpeza do terreno localizado na 

esquina das ruas Mário Baiardi e Gilberto Loreti e que vai até a Rua Ari Augusto Pereira (atrás da 

Igreja São Cristóvão), e também a cobertura da “quadrinha”. 
Autoria: JAIRO MARTINS 

 

923/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de melhorar o leito carroçável da 

estrada Tatuí/Laranjal Paulista, também a iluminação e aumentar a ronda da Guarda Municipal. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 
924/17 - Requer da Prefeita que envie cópia do projeto do Anel Viário, com as fases e etapas de 

execução. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

925/17 – Requer da Prefeita que informe quantas famílias estão sendo atendidas pelo Bolsa Aluguel 
Social criado através de Lei Municipal de nº. 4.894/2014, especificando os beneficiários e valores 

concedidos e qual critério utilizado para tal benefício. 

Autoria: RODNEI ROCHA 
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926/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de adquirir 04 (quatro) bicicletas para 

ROMUC (Ronda Municipal Ciclística). 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

927/17 – Requer da Prefeita informações sobre a continuidade do Programa de Casas Populares 
intitulado “Minha Casa Minha Vida”, constituídas de acordo com Lei Municipal nº. 4881 de 24 de 

Outubro de 2014 de onde se concedeu benefícios fiscais às construtoras que promoverem ou 

patrocinarem a construções das habitações no âmbito do Programa citado. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

928/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de construir uma Creche Municipal 
no Bairro INOCOOP. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

929/17 – Requer da Prefeita que informe a possibilidade de providenciar a sinalização de uma vaga 

de estacionamento para deficientes e idosos em frente ao Departamento Mun. de Trânsito – DEMUT. 
Autoria: RODNEI ROCHA 

 

930/17 – Requer da Prefeita que informe a possibilidade de instalar um ECOPONTO no bairro 

INOCOOP para a correta destinação dos resíduos do bairro e adjacentes. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 
931/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a vigência da Lei 5.066 de 15/12/2016, que dispõe 

sobre a isenção de taxas de IPTU incidente sobre imóveis residenciais edificados, próprio de pessoas 

com doenças graves, incapacitadas e aos doentes em estado terminal no Município de Tatuí. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 
932/17 – Requer da Prefeita que informe o nome do médico veterinário responsável pelo Canil 

Municipal e qual o horário de trabalho com as devidas funções pertinentes ao cargo. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 

933/17 – Requer da Prefeita que informe a possibilidade de aumentar o bolsão de motos situado na 

Rua Onze de Agosto, em frente à Farmácia Avallone. 
Autoria: RODNEI ROCHA 

 

934/17 – Requer da Prefeita que informe a possibilidade de inserir no Planejamento Urbano do 

Município, o recapeamento da Avenida Zilah de Aquino, com demarcação de distância a cada 100 m. 

Autoria: RODNEI ROCHA 
 

935/17 – Requer da Prefeita que informe, através da secretaria competente, as matrículas referentes 

ao Convênio 9.00.00.00/3.00.00.00/150/2013 – Conjunto habitacional Tatuí “F”. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

936/17 – Requer da Sra. Maria Claudia Adum, presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Tatuí, no uso das condições de acordo com a Resolução nº 3, de 5 de Dezembro 

de 2012, Art. 2º, inciso I, que dispõe sobre a utilização da Tribuna Livre, para explanar a 

respeito dos assuntos que envolvem os requerimentos números 817/2017, 818/2017, 

819/2017 820/2017, 821/2017, 822/2017 e 823/2017, encaminhados por esta Casa de Leis, 

para os quais, até a presente data, não houveram respostas. 
Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 

 

937/17 - Requer da Prefeita informações acerca da possibilidade de implantação de curso pré-

vestibular gratuito para estudantes de baixa renda oriundos de escolas públicas. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 
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938/2017 – Requer da Prefeita que informe se foi realizado algum estudo ou projeto de melhorias na 

Avenida Onze de Agosto, se sim nos informar e encaminhar o referido estudo e projeto, se não o que 

impede a realização dos mesmos; a secretaria responsável pelo trânsito tem feito alguma ação na 

referida via para prevenir acidentes, pois segundo nota do Progresso de Tatuí e números do Corpo de 

Bombeiros a Avenida Onze de Agosto é a via que mais acontece acidentes em Tatuí; se consta no 
cronograma a realização de campanhas preventivas no local, se sim para quando está previsto, se 

não para que estude a realização da mesma a fim de prevenir futuros acidentes. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

939/17 – Requer da Prefeita que informe, em forma de certidão, quais funções são desempenhadas 

pelo servidor municipal Wagner Ferreira Guiné, qual é a jornada de trabalho e horário do início do 
expediente do referido, o local em que está lotado, quais as qualificações técnicas que motivaram a 

contratação do servidor para o cargo de Assessor e qual sua formação escolar/técnica. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 

940/17 - Requer da Prefeita que informe quais são os profissionais que aplicaram estes implantes 
nos pacientes e quais procedimentos (Sindicância ou PAD) foram adotados com relação a estes 

profissionais, devendo ser informado seu atual estágio. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

941/17 – Requer da Prefeita que informe as seguintes questões referentes à frota de nosso 

município: Quantos profissionais da saúde acompanham as viagens? Quantos motoristas estão à 
disposição? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

942/17 – Requer da Prefeita que informe qual a finalidade dos dados socioeconômicos solicitados 

aos estudantes universitários no processo de cadastro e recadastro para o uso do transporte? Haverá 
alterações nas regras para custeio por parte da prefeitura deste serviço? Se sim, quais? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

943/17 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão a religação dos 

postes de iluminação da Rua São Bento. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

944/17 – Requer da Elektro - Eletricidade e Serviços S/A, para que informe quando será feita 

a religação dos postes de iluminação da Rua São Bento? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
945/17 – Requer da Elektro - Eletricidade e Serviços S/A, para que informe quando será feita 

a religação dos postes de luz da Rua Prudente de Morais no quarteirão da Pizzaria 

Hermelinos. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

946/17 – Requer da Prefeita que informe a esta Casa Legislativa, quando será feita a religação dos 
postes de luz da Rua Prudente de Morais no quarteirão da Pizzaria Hermelinos. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

947/17 – Requer da Prefeita que informe o por quê os funcionários da coleta de lixo estão nas ruas 

sem o Equipamento de Proteção Individual (EPI)? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

948/17 – Requer da Prefeita que informe se há possibilidade de recolocar a lombada na Rua Lúcia 

Rodrigues Bertin, na Vila Angélica. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
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949/17 – Requer da Prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar obra de 

manutenção na estrada rural dos Fragas. Se sim, para quando? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

950/17 – Requer da Prefeita que informe se os dados gerados do cadastro para o uso do serviço de 
internet pública são sigilosos. Se sim, quem os gerencia? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

951/17 – Requer da Prefeita que informe, em forma de certidão, se houve a limpeza do terreno 

público situado na esquina da Rua Maria Pontes Fernandes com a Rua Joaquim Faustino da Rosa, 

no Vale dos Lagos e quais funcionários realizaram este serviço. 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

952/17 – Requer da Prefeita que informe quando retornarão as máquinas do setor de Obras para o 

Bairro Vale dos Lagos. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 
 

953/17 – Requer da Prefeita que informe se haverá obras no Bairro Vale dos Lagos fruto dos 10 

milhões do Programa Desenvolve São Paulo? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

954/17 – Requer da Prefeita que informe em qual situação se encontra o CONVÊNIO N. 
9.00.00.00/3.00.00.00/0217/2013 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

955/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de determinar ao departamento 

competente que proceda a limpeza dos terrenos vazios existente no Bairro Santa Luzia, mais 
precisamente no localizado na Rua José Celso Nogueira. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 

956/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da colocação de uma lombada 

defronte ao imóvel localizado na Rua José Antonio de Souza, n.º 400, no Parque San Raphael. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 
 

957/17 – Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade da colocação de placas 

denominativas nas ruas do Jardim Planalto, nesta cidade. 

Autoria: JOSÉ CARLOS VENTURA 

 
958/17 - Requer da Prefeita que informe se existe auxílio da Municipalidade no sentido de oferecer 

através de empréstimo cadeiras de rodas e banho, andadores e muletas aos munícipes tatuianos. 

Em caso positivo, qual é o número disponível de cada um desses equipamentos. Em caso negativo, 

quais providências podem ser tomadas no sentido de prestar esse serviço à população. 

Autoria: JOÃO ÉDER ALVES MIGUEL 

 
959/17 - Requer da Prefeita que informe como tem sido feita a patrulha da Guarda Civil Municipal 

nos Bairros de Tatuí, tanto do perímetro urbano quanto rural nos períodos diurno e noturno. Há um 

cronograma de patrulhamento sendo seguido? Ou o serviço é prestado somente mediante solicitação 

dos munícipes? 

Autoria: JOÃO ÉDER ALVES MIGUEL 
 

960/17 - Requer da Prefeita que informe acerca do processo licitatório realizado para a contratação 

de empresa responsável pelo transporte universitário. 

Autoria: JOÃO ÉDER ALVES MIGUEL 
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961/17 - Requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de notificar a Elektro sobre a previsão 

para que a empresa execute o serviço de recuperação da iluminação pública no bairro Congonhal. 

Autoria: JOÃO ÉDER ALVES MIGUEL 

 

962/17 - Requer da Prefeita que informe se existe plano de recuperação e em caso positivo para 
quando da Praça Cesário Mota, popular Praça do Junqueira. Além disso, que informe como tem sido 

realizado o patrulhamento da Guarda Civil Municipal no sentido de garantir segurança aos 

munícipes e ao patrimônio público do local. 

Autoria: JOÃO ÉDER ALVES MIGUEL 

 

MOÇÕES N.ºs 484 à 491/17 
 

484/17 - Aplausos e Congratulações à Festa & Arte Locação de Artigos para Festa, em razão da 

comemoração de seus 17 anos de histórico e belo trabalho de destaque em nossa cidade. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 
485/17 - Aplausos e Congratulações para a Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí, 

cumprimentando todos os seus membros através do reverendo Daniel Pereira da Silva, pelos 45 

anos de organização de suas Sociedades Internas e Reinauguração do Templo, comemorado dia 15 

de Julho de 2017. 

Autoria: RODOLFO HESSEL FANGANIELLO 

 
486/17 - Aplausos e Congratulações ao Sr. Anderson Cleiton da Silva Soares, proprietário da 

Drogaria Soares Tatuí, por seu trabalho pelas pessoas da comunidade do bairro São Cristóvão. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

487/17 - Aplausos e Congratulações a Sr.ª Elaine Leite de Camargo Miranda, por seu excelente 
trabalho junto à população tatuiana. 

Autoria: JAIRO MARTINS 

 

488/17 - Aplausos e Congratulações ao Sr. José Mário Vernier, mais conhecido como “Zé da 

Empavi” por todo o trabalho ao longo dos anos, como incentivador e divulgador do futebol amador 

em Tatuí. 
Autoria: JAIRO MARTINS 

 

489/17 - Aplausos e Congratulações a Equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência de Tatuí) em razão do excelente trabalho de destaque com o Projeto “Amigos do SAMU 

Teens”. 
Autoria: RODNEI ROCHA 

 

490/17 - Aplausos e Congratulações à Prefeitura de Tatuí, na pessoa da Exma. Prefeita Maria 

José P. Vieira de Camargo e do Ilmo. Secretário de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, 

Sr. Cassiano Sinisgalli, em razão brilhante realização da 5ª FEIRA DO DOCE de 2017, realizada 

dentre os dias 21 a 23 de julho p.p. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

491/17 - Aplausos e Congratulações ao atleta tatuiano Valmir Rodigues, em razão de conquistar o 

Torneio de Tênis, modalidade “Premium” do Clube Atlético Cerquilho, ocorrido na cidade de 

Cerquilho/SP. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
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O R D E M   D O   D I A 

 

 

PROJETO DE LEI: (2º Turno) 
 

019/17 – EXECUTIVO – Altera a redação dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 4.112, de 

17/07/08 e dá outras providências. 

 

020/17 – EXECUTIVO – Cria a Semana Paulo Setúbal no âmbito do Município de Tatuí e dá outras 

providências. 
 

020/17 – Marquinho de Abreu – Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, na página oficial na 

internet da Prefeitura de Tatuí, da relação de medicamentos padronizados pela Secretaria Municipal 

de Saúde e dá outras providências. 

 
PROJETOS DE LEI: (1º Turno) 

 

 

013/17 – Luís Donizetti Vaz Junior – Dispõe sobre as penalidades pela prática de maus tratos 

contra animais no Município de Tatuí e dá outras providências. 

 
017/17 – Alexandre Grandino Teles – Dispõe sobre a denominação de Logradouro Público no 

município de Tatuí e dá outras providências. (Rua 3 do Loteamento Residencial Vida Nova Tatuí – 

João Batista Vaz da Campos) 

 

018/17 – Alexandre Grandino Teles – Dispõe sobre a denominação de Logradouro Público no 
município de Tatuí e dá outras providências. (Rua 10 do Loteamento Residencial Esplanada – Pedro 

Justino Tavares) 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 

010/17 – João Éder Alves Miguel – Outorga o Título de Cidadão Tatuiano ao Ilmo Sr. Antonio 
Galhego Fernandes. 

 

 

REQUERIMENTOS: 

 
530/17 - Requer da Santa Casa de Tatuí, através da responsável Fernanda Rodrigues 

Laranjeira que informe quantos pacientes se encontram internados aguardando cirurgia 

ortopédica, qual o tempo de espera para tal cirurgia e quantos leitos a UTI dispõe no 

momento. 

Autoria: DANIEL ALMEIDA REZENDE 

 
537/17 – Requer da SABESP por meio do seu responsável para que informe quando será 

realizada a manutenção na Rua Mario Teles, no Bairro Rosa Garcia 1, visto que teria ocorrido 

um acidente com uma criança. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
592/17 – Requer da Secretaria de Obras e Infraestrutura, através do Secretário Sr. Marcos 

Luis Resende, para que informe sobre a possibilidade de dar suporte à Secretaria Municipal 

de Esporte na reestruturação do campo de futebol situado no bairro San Raphael. 

Autoria: RODNEI ROCHA 
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593/17 – Requer da Secretaria da Saúde sobre a possibilidade de viabilizar uma Equipe 

(MUTIRÂO DA SAÚDE) em caráter de emergência para a realização de Cirurgias de cataratas 

devido o extenso tempo de espera. 

Autoria: BISPO NILTO 

 
598/17 - Requer do Sr. Jocilei Oliveira , Diretor da Escola SENAI Sorocaba, a respeito da 

atuação situação para a implantação instrumental do laboratório para o curso de Solda, no 

Centro de Qualificação Profissional SENAI – Tatuí, como também, a possibilidade da 

realização periódica da manutenção estrutural e predial deste centro, uma vez que a 

instituição está à frente das realizações educacionais oferecidas neste local. 

Autoria: RONALDO JOSE DA MOTA 
 

599/17 – Requer do Sr. Eduardo Zornoff, Gerente Institucional da Empresa Elektro, para que 

informe sobre a possibilidade de trocar as lâmpadas na Rua Ricardo Minuci, B.º Bela Vista. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 
600/17 – Requer do Sr. Eduardo Zornoff, Gerente Institucional da Empresa Elektro, para que 

informe sobre a possibilidade de trocar as lâmpadas na Rua Maria de Lurdes Sabino de 

Menezes em frente ao numero 164- Bairro Residencial Santa Cruz. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

611/17 – Requer do Exmo. Sr. Gilberto Kassab Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, para que informe se tem conhecimento da situação no qual se encontra o 

prédio da agência dos Correios em nosso município. Se sim, existe alguma programação de 

intervenção? Se existe, para quando? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 
635/17 – Requer da Sra. Fernanda Ap. Laranjeira que informe se existe algum contrato 

(Convênio) firmado com empresas particulares de Saúde, se existe, encaminhar cópias para 

melhor análise. 

Autoria: BISPO NILTO 

 

648/17 – Requer da FasterNet de Tatuí, que informe se há possibilidade de colocar mais 
pontos de Internet para a Vila Angélica e arredores. Se sim, para quando? Há planejamento 

para o maior e melhor atendimento aos usuários do bairro? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

664/17 –Requer do Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. David Everson Uip, para 
que informe sobre a possibilidade da instalação de um Ambulatório Médico de 

Especialidades-AME no município de Tatuí, se possível com gestão vinculada ao NACSES-

UNICAMP, e, com especialidades e resolutividade semelhante à do AME-Piracicaba, cujo 

serviço é muito bem avaliado, assim como outros 05 AME’s e 01 Hospital Estadual sob 

responsabilidade do NACSES-UNICAMP, buscando garantir a integralidade do cuidado aos 

usuários, principalmente com relação aos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, 
melhorando a resolutividade da rede em Tatuí e região. 

Autoria: VALDECI ANTONIO DE PROENÇA 

 

667/17 - Requer do Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude 

que informe se existe a possibilidade de realizar campeonatos escolares em diversas 
modalidades com os alunos de nossa cidade. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

 

 



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” 

 

 
668/17 - Requer do Secretário de Saúde que informe se está ocorrendo faltas de pacientes à 

consultas de especialidades no CEMEM, especificando qual a porcentagem geral e por 

especialidade. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 
686/17 – Requer da Empresa de Ônibus Rosa Ltda., para que informe qual é o itinerário e 

rota dos circulares no Bairro Vale dos Lagos? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

688/17 – Requer da Elektro - Eletricidade e Serviços S/A, para que informe se há 

programação para implantação de novos pontos de iluminação nas vias do Bairro Vale dos 
Lagos? Se sim, para quando? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

692/17 – Requer da Elektro - Eletricidade e Serviços S/A, para que informe se há 

programação para terminar a implantação de iluminação nas vias do Bairro Vale dos 
Lagos? Se sim, para quando? 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

694/17 – Requer da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, 

para que informe se esta na programação solucionar a falta de água encanada nas ruas 

Maria Pontes Fernandes e João Orsi no Bairro Vale dos Lagos? Se sim, para quando? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

696/17 –Requer da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, 

para que informe se há programação para implantação de esgoto em todo o Bairro Vale dos 

Lagos? Se sim, para quando? 
Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

701/17 - Requer do Diretor Executivo do Conservatório de Tatuí que informe qual é o atual 

quadro de funcionários desta instituição, quais são as vagas oferecidas pelos processos 

seletivos em andamento e seus respectivos salários e por quais motivos essa escola não deu 

ampla publicidade aos certames, como faz com os demais eventos. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

702/17 - Requer do Secretário Municipal de Saúde que encaminhe o organograma funcional 

dessa secretaria, especificando os nomes dos respectivos responsáveis. 

Autoria: MARQUINHO DE ABREU 
 

708/17 - Requer do Secretário Municipal de Saúde que informe, com base na resposta ao 

Requerimento nº 519/17: se tais implantes tem autorização do Ministério da Saúde para uso 

como definitivos, se a Secretaria Municipal de Saúde recebeu verba através do Fundo 

Nacional de Saúde como implante definitivo ou provisório e que envie todas as notas fiscais 

referentes ao período de 2013 a 2016, visto que somente uma do ano de 2014 foi enviada. 
Autoria: MARQUINHO DE ABREU 

 

714/17 – Requer do Diretor Presidente da CCR SP Vias José Salim, para que informe sobre a 

forma de recolhimento dos animais que por ventura transitam na rodovia de 

responsabilidade civil da Concessionária e sua correta destinação. 
Autoria: RODNEI ROCHA 

 

715/17 – Requer do Secretário de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Sr. Cassiano 

Sinisgalli, para que informe se há disponibilidade de boxes na Praça de Alimentação. 

Autoria: RODNEI ROCHA 
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716/17 – Requer do Secretário Municipal de Segurança Publica e Mobilidade Urbana, para 

que informe sobre os locais de carga e descarga dispostos entre a Avenida Dr. Sales (final) e 

a SP – 141 – Rodovia Sen. Laurindo Minhoto, principalmente entre os números 115 e 163. 

Autoria: RODNEI ROCHA 

 
718/17 – Requer do Dr. José Roberto Xavier, DD Secretário de Segurança e Mobilidade 

Urbana, que informe sobre a possibilidade da construção de um abrigo para usuários de 

ônibus, na Avenida Salles Gomes em frente ao nº 320. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

719/17 – Requer do Sr. Luiz Carlos Ramos - Presidente do Sindicato Rural Patronal de Tatuí 
– que informe sobre a possibilidade de solicitar o apoio ao SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural) para cursos de capacitação. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 

732/17 – Requer do Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, para que informe o 
porquê do fim da isenção dos pagamentos de pedágio da Rodovia SP-127 (Tatuí-Itapetininga) 

para os moradores dos bairros Santa Adelaide e Jurumirim, como era feito anteriormente. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

733/17 – Requer da CCR SPVias (Rodovias Integradas do Oeste S/A), para que informe a esta 

Casa Legislativa, o porquê do fim da isenção dos pagamentos de pedágio da Rodovia SP-127 
(Tatuí-Itapetininga) para os moradores dos bairros Santa Adelaide e Jurumirim, como era 

feito anteriormente. 

Autoria: EDUARDO DADE SALLUM 

 

739/17 – Requer da Elektro - Eletricidade e Serviços S/A, que informe se há programação para 
implantar iluminação nas vias de acesso ao Jardim América à SP 141. Se sim, para quando? 

Autoria: BISPO NILTO 

 

759/17 – Requer da Empresa de Ônibus Rosa Ltda., que informe se existe a possibilidade da 

alteração de rota com objetivo de atender aos moradores do Jardim Paulista. 

Autoria: MIGUEL LOPES CARDOSO JUNIOR 
 

775/17 - Requer da Santa Casa Tatuí, através de sua Interventora, que informe qual é a atual 

situação administrativa, financeira e patrimonial deste Hospital. 

Autoria: ANTONIO MARCOS DE ABREU 

 
777/17 – Requer do Sr Yustrich Azevedo, DD Diretor de Transito desta cidade, para que 

informe sobre a possibilidade de sinalização nas proximidades de passagem de veículos da 

linha férrea que cruza a cidade nas imediações das Ruas Rio de Janeiro e Rua Pref. Adauto 

Pereira, informando a existência do desvio sobre o Viaduto nas proximidades. 

Autoria: ALEXANDRE GRANDINO TELES 

 


